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Sammanfattning 
Studiens syfte var att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får individer att              
söka till traineeprogram. Studien riktade sig till respondenter inom fem olika traineeprogram            
som sammantaget representerar IT- och banksektorn, samt konsultbranschen. De två          
frågeställningarna studien behandlade var vilka motivationsfaktorer anser traineerna i de          
undersökta traineeprogrammen ha motiverat dem till att söka till programmet samt vilka            
faktorer kan urskiljas som mest framträdande motivationsfaktorer till varför traineerna sökt           
till programmen . Empirin i studien samlades in genom en kvantitativ enkätundersökning där            
urvalet bestod av 191 traineer, varav 89 besvarade enkäten. Den tidigare forskningen som             
presenterades behandlade både studier kring motivation till att söka traineeprogram, men på            
grund av bristande studier inom detta område har även forskning kring motivation till att söka               
vuxenutbildning presenterats. Den teori som resultatet analyserades i relation till var Maslows            
behovshierarki bestående av sju steg.  
 
Vad som kunde utläsas av resultatet var att traineerna främst motiverats till att söka              
traineeprogrammet för att utvecklas personligen, karriärutvecklas, bli konkurrenskraftig för         
framtida arbetsgivare och för att de var intresserade av programmets innehåll. Dock visade             
det sig att de flesta av enkätens frågor hade motiverat traineerna i ganska hög grad vilket                
bekräftar Maslows (1943) teori om att alla individer går igenom denna behovstrappa och             
motiveras av alla steg i teorin. Sammanfattningsvis kunde det utläsas ur studiens resultat att              
många traineer främst motiverats av självförverkligande och kognitiva motivationsfaktorer.  

Nyckelord 
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Abstract 
The aim of this study was to contribute with knowledge about what motivational factors that               
make individuals apply for trainee programs. The study involved respondents from five            
different trainee programs who represent the IT, banking and consulting industry. The two             
questions were: what motivational factors do the trainees consider to have motivated them to              
apply for the program and what factors can be identified as the most prominent motivators               
for why trainees have applied for the program. The empirical data in the study was collected                
through a quantitative survey where the sample consisted of 191 trainees, of whom 89              
responded to the survey. The study is based on previous research on motivation to apply for a                 
trainee program, as well as on motivation to participate in adult education. The theoretical              
framework is informed by Maslow’s hierarchy of needs. 
 
Our findings show that the trainees were mainly motivated to apply for the trainee program to                
develop personally, promote career development, become competitive for future employers,          
and that they were interested in the program's content. It turned out that most of the survey                 
questions had motivated the respondents, which confirms Maslow's (1943) theory that all            
individuals go through this hierarchy of needs and are motivated by all the steps in the theory.                 
The study showed that many trainees were primarily motivated by self actualization and             
cognitive factors. 

Keywords 
Trainee programs, trainee, motivation, motivational factors  
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1. Inledning 
Vuxnas lärande får mer uppmärksamhet än tidigare, till stor del på grund av den ekonomiska               
och teknologiska globaliseringen (Ahl, 2004). Vuxnas kunskap blir mer otillräcklig och           
arbeten som inte kräver en högre utbildning förflyttas till låglöneländer eller ersätts av             
tekniska lösningar. På grund av detta finns en ökad arbetslöshet bland de kort-utbildade och              
för att kompensera detta krävs en högre utbildningsnivå. Ökat deltagande i högre utbildningar             
är någonting som anses leda till en ökad ekonomisk tillväxt och välfärd på en samhällelig               
nivå (Ahl, 2004). 
 
I takt med denna ekonomiska och teknologiska globalisering blir kunskapsbasen och           
kompetensen på många företag otillräcklig för att följa den snabba utvecklingen. För att             
organisationer ska kunna hävda sig på marknader som kräver dessa kompetenser måste            
utbildningsnivån i organisationer, såväl som i samhället, höjas. Under de senaste decennierna            
har fler och fler bolag såväl i Sverige som internationellt startat så kallade traineeprogram.              
Det är stora eller medelstora företag som erbjuder dessa typer av anställningar och det är idag                
något som erbjuds från företag inom olika typer av branscher. Kommuner, teknikföretag,            
distributionsföretag, IT-bolag, banker med flera erbjuder traineeprogram och det är ett           
fenomen som både privata och offentliga företag fått upp ögonen för och anammat (Porsfelt,              
2001). Syftet med traineeprogrammen har enligt Traineeguiden (2016) uttryckts vara          
möjligheten att hitta framtidens ledare och att öka kompetensen i organisationer. Under            
trainee-tiden får individen varva praktik med teori och meningen är att traineen ska lära sig               
organisationen från grunden samt få chansen att bygga ett nätverk inom den.            
Traineeprogrammen vänder sig ofta till nyexaminerade från universitetet vilket ger en           
öppning för traineerna att få en fot in i arbetslivet (Traineeguiden, 2016). 
 
På samma vis som samhället och organisationer gynnas av att dess individer utbildas, anses              
också ett större lärande gynna individen på ett personligt plan. Genom att delta i utbildningar,               
exempelvis traineeprogram, får individen en chans att utvecklas, lära och delta i en             
gemenskap men det kan även leda till en ekonomisk trygghet och ökade möjligheter i takt               
med samhällets utveckling (Ahl, 2004).  
 
Trots det visade intresset kring traineeprogram på arbetsmarknaden har det rapporterats från            
olika håll om svårigheterna att motivera vuxna att fortsätta utbilda sig. Vuxnas motivation att              
utbilda sig är sålunda ett problem (Ahl, 2004) trots att antalet traineeprogram blir fler på den                
svenska arbetsmarknaden. Därmed finns ett intresse kring att ta reda på vad som motiverar              
vuxna till fortsatt utbildning även efter den traditionella skol- eller universitetsutbildningen.           
Utgångspunkten för denna studie kommer därmed att vara vilka motivationsfaktorer som får            
vuxna individer att söka sig till vuxenutbildning, i detta fall traineeprogram.  
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1.1 Problemformulering 
Denna studie ämnar undersöka vilka motivationsfaktorer som får individer att söka sig till             
traineeprogram. Vi har valt att intressera oss för detta ämne eftersom traineeprogram är ett              
fenomen som har blivit allt mer populärt, och som många organisationer utformar för att öka               
bolagets totala kompetens, finna nya talanger att lära upp och socialisera in i             
företagskulturen. Traineeprogram kan innebära en väg in på arbetsmarknaden för          
nyexaminerade eller unga på arbetsmarknaden som under en period får lära sig olika delar av               
organisationer och utvecklas till att förhoppningsvis få en framtida anställning inom           
företaget. Vi vill få ökad kunskap om det är dessa möjligheter att utvecklas inom bolaget eller                
om det även finns andra faktorer som motiverar. Vi vill också få en uppfattning kring om                
traineerna motiveras av lärandepotentialen traineeprogrammen kan ge dem. Som ovan nämnt           
sker det stora förändringar inom ekonomi och IT på en global nivå och på grund av detta har                  
vi valt att rikta in oss på att undersöka traineeprogram inom bank, IT-sektorn och på               
konsultbolag inom IT.  
 
Då värdet av att vidareutbilda sig ökar och en examen kan innebära bland annat en högre                
social position i samhället, prestige och ekonomisk trygghet söker sig många till rollen som              
trainee. Precis som Traineeguiden (2016) uttrycker det så kan ett traineeprogram gynna både             
organisationen och deltagarna, eftersom individer får möjligheten att lära känna          
organisationen från grunden samtidigt som de får lära sig ny kunskap att använda i praktiken,               
utöka sitt kontaktnät och få en fot in i arbetslivet. Vi vill veta mer specifikt vilka faktorer det                  
är som motiverar i valet inför att söka sig till traineeprogram.  

1.2 Pedagogisk relevans 
Uppsala Universitet har utformat följande formulering av begreppet pedagogik (Uppsala          
Universitet, 2016):  
 

“Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka              
människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom            
det pedagogiska problemområdet behandlas bla. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande,           
undervisning eller andra påverkansprocesser(…)” . 

 
De påverkansprocesser som vi kommer att komma i kontakt med i denna studie handlar om               
utbildning och lärande. Vi kommer dock inte att undersöka det lärande som sker under ett               
traineeprogram, utan vi intresserar oss för vad som motiverar individer till att söka sig till               
utbildning, i detta fall ett traineeprogram. Ett traineeprogram hamnar även inom ramen för ett              
socialt och kulturellt sammanhang. Som ovan nämnt finns det tidigare forskning om hur             
lärande sker under ett traineeprogram som beskriver hur en organisation har som mål att              
traineerna ska formas och stöpas in i den kultur som råder på arbetsplatsen. Företag vill stärka                
sin konkurrenskraft och skapa lojala medarbetare som ser en framtid inom samma            
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organisation. Tack vare ett traineeprogram har organisationer möjligheten att forma individer           
in i denna sociala och kulturella kontext. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får              
individer att söka till traineeprogram. Studien riktar sig till respondenter inom fem olika             
traineeprogram som sammantaget representerar IT-och banksektorn, samt konsultbranschen.        
Syftet konkretiseras i följande forskningsfrågor:  

1. Vilka motivationsfaktorer anser traineerna i de undersökta traineeprogrammen ha         
motiverat dem till att söka till programmet? 

2. Vilka faktorer kan urskiljas som mest framträdande motivationsfaktorer till varför          
traineerna sökt till programmen? 
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2. Bakgrund 
I kommande avsnitt kommer vi titta på traineeprogram ur ett bakgrundsperspektiv. Vi            
kommer att behandla sådana bakgrundsfakta som vi anser är relevanta för att se över hur               
traineeprogram sett ut i ett historiskt perspektiv och sedan ta upp centrala begrepp för studien;               
vad som definierar trainee, traineeprogram och hur olika forskare har definierat begreppet            
motivation.  
 
Litteratur som tidigt behandlat utbildning och utveckling på arbetsplatser radar upp ett antal             
syften som utbildningarna skulle uppnå. Enligt Barnow (1986) ökade antalet utbildnings- och            
utvecklingsprogram enormt under 70- och 80-talet i USA. Trainee-liknande utbildningar          
tjänade under den tiden tre olika syften; att reducera inflationen genom att forma             
kvalificerade arbetare, att minska arbetslösheten samt att minska fattigdomen och öka           
färdigheterna inom specifika grupper (Barnow, 1986). Han menar även att traineeprogram           
blev väl etablerade inom USA:s strategi för en förbättrad ekonomi. Mer pengar investerades i              
denna form av utbildning och programmen både uppfyllde och överträffade dess uppsatta mål             
(Barnow, 1986). Denna typ av utbildningar syftar inte till exakt samma utbildningsform som             
vi för tankarna till när vi talar om traineeprogram idag. Barnow (1986) talar dock om               
utbildning på arbetsplatsen vilket kan liknas vid dagens traineeprogram i Sverige.  
 
Under 90-talet i Sverige var de största svårigheterna för HR-chefer att se till det ökade               
behovet av att ha en utbildad personalstyrka som kunde möta de stora förändringar som              
skedde under decenniet inom bland annat IT-teknologin. På grund av de stora förändringarna             
som skedde på arbetsmarknaden under 90-talet ställdes nya krav på arbetstagare och            
arbetsgivare och ett resultat blev att företag behövde utbilda och utveckla sin personal             
(Nikandrou, Brinia & Bereri, 2009). Skorstad (2011) diskuterar likt Nikandrou et al. (2009)             
hur 90- och 2000-talets teknologiska utveckling ledde till ett behov av kompetens inom detta              
område i organisationer. Skorstad (2011) benämner detta som kunskapssamhället och syftar           
till större krav på arbetstagare och arbetsgivare att inneha vissa kompetenser i takt med den               
teknologiska utvecklingen. Om organisationer utbildade sin personal inom IT-teknologi         
kunde organisationerna effektivisera sitt arbete och ligga i framkant i takt med 90-talets             
IT-utveckling.  
 
Under 2000-talet har en växande grupp inom organisationer blivit välutbildade individer           
vilket ofta innebär att fler motiveras av att eftersträva mer kunskap. Organisationer måste då              
utbilda sin personal för att tillgodose detta behov och för att öka den totala kompetensen i                
organisationen (De Jong, Streumer, Van der Klink & Van Zolingen, 2000). Von Treuer,             
McHardy och Eral (2013) menar att en nyckelstrategi för att motivera personal i utbildningar              
är att utbilda dem i sådant som medarbetarna kan använda sig av i sitt arbete. Utbildning i                 
form av traineeprogram innehåller både teori och praktik som traineerna ska kunna ha nytta              
av i sitt arbete (Traineeguiden, 2016).  
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Som ett resultat av att traineeprogrammen, en anställningsform med en blandning av teori och              
praktik, ökade bland svenska företag togs det år 2006 fram ett certifikat för traineeprogram i               
Sverige. Bakom certifikatet stod Tranieeguiden.se, en samlingsplats för alla Sveriges          
Traineeprogram, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer och syftet var både att garantera           
arbetstagare att traineeprogrammet var “schysst” och att ge riktlinjer till arbetsgivare vad            
programmet ska innehålla (Traineeguiden, 2016). Efter detta kunde traineeprogrammen         
legitimeras och utbildningarna fick en tydlig struktur, riktlinjer för vad som skulle ingå och              
en garanti för sökande kring vad de kunde förvänta sig av programmen (Civilekonomerna,             
2016).  

2.1 Centrala begrepp 
Vi kommer i detta avsnitt presentera definitioner av vad traineer och traineeprogram innebär.             
Vi redogör kort för hur olika forskare diskuterat och definierat begreppen. Vi kommer även              
att titta på hur andra forskare tidigare försökt sätta ner foten kring begreppet motivation.  

2.1.1 Traineer 
Begreppet trainee beskrivs på följande vis i en svensk definition av begreppet, “trainee,             
nyanställd tjänsteman, vanligen nyutexaminerad civilingenjör eller civilekonom, som        
genomgår företagsintern utbildning” (NE, 2016). En annan definition är att en trainee är en              
person som utbildas av företag till en chefsbefattning (SAOL, 2013). Det är internationella             
företag som främst rekryterar unga medarbetare till traineeprogram (NE, 2016). I           
internationell litteratur hänvisar man dock inte alltid till begreppet som en utbildning som en              
nyexaminerad genomgår, utan pekar i breda termer på olika former av vuxenutbildningar            
(Nikandrou et al, 2009). I denna studie kommer vi utgå från de svenska definitionerna av               
begreppet.  

2.1.2 Traineeprogram 
Traineeprogram kan beskrivas på ett flertal sätt då begreppet sträcker sig över geografiska             
gränser och har olika innebörd i olika sammanhang. Begreppet har i Sverige beskrivits som              
en företagsintern utbildning som framförallt stora internationella företag erbjuder unga          
kvalificerade individer. Utbildningen varvas på olika avdelningar med syftet att presentera           
företagets rutiner och ge ledningen en indikation kring vilka arbetsuppgifter traineen är bäst             
lämpad för. Vanligtvis får traineen arbetsuppgifter med fördjupning inom speciella          
arbetsområden eller uppgifter som ska leda individen mot en allmän chefsposition i            
organisationen. Utbildningen syftar också till att ge traineen en chans att få se alla delar av                
verksamheten och ge möjlighet till att skaffa sig ett professionellt nätverk (NE, 2016).  
 
I Sverige finns ett certifikat med fem kriterier för vad ett traineeprogram måste innehålla eller               
ge för villkor. Anställningen ska vara densamma som en tillsvidareanställning, program ska            
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finnas för hela traineeprogrammet, längden på traineeprogrammet ska vara marknadsmässig          
och arbetsgivaren ska kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter efter         
traineeprogrammet (Civilekonomerna, 2016). Vi kommer i viss mån utgå från certifikatets           
villkor för att formulera eventuella motivationsfaktorer kring varför individer söker till           
traineeprogram men vi tror att det finns fler än dessa som kan få individer att söka till                 
traineeprogram, därför kommer dessa faktorer att identifieras baserat på tidigare forskning           
och teoretiska utgångspunkter.  

2.1.3 Motivation 
Nationalencyklopedin definierar motivation som “psykologisk term för de faktorer hos          
individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE, 2016). Svenska             
Akademins Ordlista definierar istället begreppet motivation som “system av motiv för           
handlingar, inre motivering” (SAOL, 2013). Enligt Ahl (2004) är begreppet motivation           
komplext att definiera och många forskare konstaterar att det är ett mångtydigt och             
svårdefinierat begrepp. Vi anser därmed att det är av vikt för studien att se till olika                
definitioner av begreppet och sedan ta avstamp i en definition för att det inte ska råda någon                 
oklarhet kring begreppet motivation genom studien.  
 
En tidig definition av motivation handlar om den ekonomiska människan. Enkelt nog menar             
teorin att man kan motivera människor genom att erbjuda dem pengar. En annan tidig              
motivationsteori var teorin kring den sociala människan. Teorin menar att det finns annat än              
fysiska förhållanden i arbetet och pengar som motiverar någon att arbeta. Det fanns faktorer              
som sociala normer, lojalitet och grupptryck som också påverkade prestationen i arbetet (Ahl,             
2004). Andra motivationsteorier relateras till den fysiska eller den läraktiga människan. Hos            
den fysiska människan är det drifter eller instinkter som motiverar, medan hos den läraktiga              
människan finns ett lämpligt stimuli eller uppmuntran som istället motiverar. Motivation kan            
då öka vid belöning i någon form (Ahl, 2004).  
 
Andra motivationsteorier berör prestation som drivkraft för motivation. Man blir då           
motiverad av att klara själva uppgiften, inte belöningen som kommer efter att ha klarat av               
den, som teorier kring den läraktiga människan menar. I likhet med prestationsteorin menar             
andra forskare att människan drivs av två huvudkategorier av motivationsfaktorer för att            
kunna prestera på arbetsplatsen. Dels hygienfaktorer som berör arbetsmiljön såsom lön,           
arbetsförhållanden, villkor med mera och motivationsfaktorer som handlar om arbetet i sig            
såsom prestation, erkännande och ansvar. Kognitiva teorier menar istället att motivation inte            
är en verklighet som kan påverka beteenden utan det är uppfattningar kring verkligheten.             
Eftersom olika individers uppfattningar om verkligheten varierar betyder det att individers           
uppfattningar om motivation också kommer att variera (Ahl, 2004).  
 
Till skillnad från dessa synsätt menar Maslow (1943) att människan är behovsstyrd och             
motivation är någonting som finns inuti individen. Teorin menar då att alla innehar ett driv att                
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uppfylla och tillfredsställa behov som är hierarkiskt ordnade från fysiologiska behov till            
självförverkligande. En slutsats som kan dras kring alla teorier på det behovsstyrda området             
är att det finns vissa behov att tillfredsställa för att motivera arbetare. Bland dessa behov kan                
man se fragment från många av de tidigare nämnda teorierna och med det i åtanke går det                 
knappast att förkasta någon motivationsteori utan bara konstatera att alla teorier är            
utvecklingar av varandra (Ahl, 2004).  
 
Ahl (2004) problematiserar begreppet motivation genom att ifrågasätta dess existens. Enligt           
henne är det inte möjligt att forma en generell teori kring motivation, utan den infallsvinkel               
man väljer att använda sig av är endast användbar för vissa människor inom vissa situationer               
där den tillämpas. Att det inte finns ett entydigt sätt att se på motivation, eller som Ahl (2004)                  
menar, att det kanske inte existerar en mätbar motivation, är något att ta hänsyn till i denna                 
studie. Vi menar dock att det är intressant för vårt syfte att närma oss det vi vill studera                  
genom att mäta vilka faktorer som påverkat våra respondenter att söka sig till ett              
traineeprogram. Vi kommer därmed att ta avstamp i en motivationsteori, däremot kommer vi             
inte att hävda att denna teori är korrekt eller det enda rätta sättet att se på motivation.  
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3. Tidigare forskning 
Innan vi presenterar studiens genomförande och utfall kommer vi i detta avsnitt skildra vad              
som tidigare studerats i relation till vårt syfte; att bidra med kunskap om vilka              
motivationsfaktorer som får individer att söka till traineeprogram. Vi kommer i avsnittet            
redogöra för vår sökprocess, motiv för att söka till traineeprogram och forskning kring             
motivation som drivkraft för att söka sig till vuxenutbildning. 

3.1 Sökprocess 
För att finna relevant litteratur om vilka motivationsfaktorer som får individer att söka till              
traineeprogram har vi sökt i databaserna Libris och Google Scholar. Vi har även tittat på               
andra uppsatser och avhandlingar i till exempel DIVA-portalen för att få uppslag på             
ämnesområden och vidare litteratur.  
 
Kombinationerna av sökord som användes var: trainee + utbildning, trainee + motivation,            
traineeprogram, utbildning + trainee, traineeprogram + motivation, utbildning + motivation,          
motivation + kompetensutveckling, vuxenutbildning, vuxenutbildning + motivation, education        
+ trainee, trainingprograms, training + education, trainingprograms + motivation,         
education + motivation.  
 
Förutom de digitala databaserna sökte vi efter tryckt litteratur genom Uppsala           
universitetsbibliotek både för att hitta litteratur inom den teoretiska referensramen men också            
för att se om vi kunde hitta mer forskning på området. Vi har även tittat på olika hemsidor för                   
att få en uppfattning om begreppet Trainee och vad det innebär i Sverige. Här har vi                
identifierat information på till exempel Traineeguiden.se och på Civilekonomernas hemsida.  
 
Vi har funnit att det finns många tidigare studier och forskning på motivation i              
utbildningssammanhang och till viss del motivation i just traineeprogram. Även om många            
studier berör detta, har vi inte funnit flertalet studier som har tittat på motivationsfaktorer              
inför valet att söka sig till ett traineeprogram. För att fylla denna studies syfte och bidra med                 
kunskap kommer denna studie att fokusera på vilka faktorer som motiverar individer att söka              
till traineeprogram. 

3.2 Motiv till att söka traineeprogram 
De flesta studier som undersökt motivation i relation till traineeprogram har gjort det med              
utgångspunkt i hur motivationen ser ut under utbildningen. Vi avser att undersöka vilka             
motivationsfaktorer som får individer att söka till traineeprogram och kommer därför att            
redogöra den forskning som vi hittat som berör just detta. Den befintliga forskningen är inte               
särskilt omfattande varför vi också, i efterföljande avsnitt, redogör för närliggande forskning            
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som handlar om vad som motiverar människor att påbörja vuxenutbildning. Forskningen           
kring motiv till att söka traineeprogram är fåtalig, dock har Dan Porsfelt studerat området i en                
studie 2001. Vi är medvetna om tveksamheten kring relevansen för hans fynd idag men vi               
anser det är relevant att lyfta hans studie då det är en av få forskare som studerat motiv till att                    
söka traineeprogram, för att vi ska kunna bidra med nya fynd inom området.  
 
Även om många påbörjar ett traineeprogram för att få ett jobb och en start på karriären menar                 
Porsfelt (2001) att traineeprogram kan liknas vid när en medarbetare i en organisation intar en               
ny roll som ett resultat av den specialistkunskap denne har ackumulerat under en tid. En               
traditionell långsiktig karriärväg kan innebära en läkare som blir specialistläkare, en ekonom            
som blir ekonomichef eller en fotbollsspelare som blir tränare som resultat av den             
specialistkompetens personen har samlat på sig under karriären. Traineeprogrammen kan          
hårddraget liknas vid dessa typer av karriärutveckling men en trainee får istället            
specialistkunskaper under en kortare tid genom ett utbildningsprogram för att skapa en snabb             
karriärväg till en ledarposition (Porsfelt, 2001). Liknelsen Porsfelt (2001) gör kan vara lite             
väl hårddragen i sammanhanget men principen är lik Svenska Akademiens definition av            
begreppet traineer, som menar att traineer utbildas mot en chefsbefattning (SAOL, 2013).            
Denna språngbräda mot en framtida karriär som ett traineeprogram kan innebära, kan vara en              
motivationsfaktor som får individer att söka till traineeprogram.  
 
Managementlitteratur diskuterar också huruvida samhället ser på chefer som att de har en             
viktig uppgift och att inneha denna position legitimeras av akademisk utbildning. Examen            
från akademisk utbildning har blivit som ett kvitto på att en person är lämpad för att inneha                 
en viss profession menar Porsfelt (2001). Han betonar också att utbildning efter själva             
examen är viktig för att få detta “kvitto på lämplighet”. I ett samhällsperspektiv kan detta               
tolkas som att traineeprogram kan vara populära tack vare den sociala samhällsstatus man             
kan uppnå genom att få en “genväg” till specialistkompetens och eventuellt en chefsposition.             
Att orden ledare eller chef står för något högt ansett i samhället diskuterar även Porsfelt               
(2001) genom att ta upp bland annat att Sveriges Arbetsledarförbund bytt namn till Ledarna              
och uppstarten av tidningen Chef. Han menar att detta är bevis på att det är något centralt i                  
arbetslivet och samhället (Porsfelt, 2001). Att gå ett traineeprogram kan alltså bli ett sätt att få                
ett “körkort” för att bli chef, vilket kan ge individer en motivation till att vilja genomföra ett                 
traineeprogram.  
 
Utöver en snabb karriärväg kan vissa organisationers företagskultur vara en motivationsfaktor           
till att söka ett traineeprogram. Porsfelt (2001) konstaterar att i traineeprogrammen får            
traineerna hantera många motstridiga situationer. Motstridigheterna handlar om att inta olika           
roller där traineerna får hantera förväntningar från alla olika nivåer i bolaget. Detta skapar en               
typ av “identitetsformning” vilken kan vara en drivkraft för arbetstagare att söka sig till vissa               
företag. Ett företag med en kultur som anses vara högt rankad eller har en härlig image kan                 
göra att individer vill arbeta där och vill identifiera sig med organisationens kultur. Denna              
identifiering med företaget tror vi kan vara en motivationsfaktor till varför vissa söker sig till               
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specifika traineeprogram där syftet är, enligt Porsfelt (2001), att socialiseras in i            
organisationens kultur och formas i den.  
 
Porsfelt (2001) tar vidare upp hur långsiktiga värderingsförändringar har skett i Sverige kring             
hur unga akademiker idag strävar efter en ekonomisk trygghet. För att uppnå denna             
ekonomiska trygghet diskuterar Porsfelt (2001) att det i hans studie visat sig att unga              
akademiker anser sig kunna uppnå detta genom att vara eftertraktade på arbetsmarknaden.            
Han menar att det handlar om att bygga upp sin kompetens, sina prestationer och skapa en                
bild av sig själv att man är övermänsklig, hinner med allt och jobbar stenhårt. Porsfelt (2001)                
nämner hur en studie (FT Rekrytering 1996:6) frågade personer runt 30 år som var rankade               
att ha toppositioner i näringslivet inom fem till 15 år arbetar, konstaterar att personerna i snitt                
arbetade 20 timmar övertid i veckan. Detta skifte i arbetslivet har gjort arbete till något               
exklusivt, menar Porsfelt (2001). Att vara eftertraktad på arbetsmarknaden har blivit en            
statusmarkör. Här handlar det återigen om den sociala omgivningens syn på hur individer ska              
vara för att bli eftertraktade. Sociala faktorer som motivationsfaktorer för att exempelvis nå             
sina ekonomiska mål, verkar ligga bakom många av de drivkrafter som motiverar unga att              
prestera och öka sin kompetens idag (Porsfelt, 2001). Detta kan således vara            
motivationsfaktorer till att söka till traineeprogram och skulle kunna appliceras i denna            
studie. 
 
Rekryteringen av traineer från exempelvis ekonomi- eller ingenjörsutbildningar jämför         
Porsfelt (2001) med dammsugningen stora fotbollsklubbar gör i den lokala omgivningen på            
jakt efter nya talanger. Fotbollsspelarna som blir uttagna har en framtida trygghet i att de kan                
stanna i laget genom karriären så länge talangen fortsätter utvecklas. Detta kan vara en              
förklaring till den höga arbetsmoral och långa timmar Porsfelt (2001) menar att traineer             
lägger ner i sitt arbete. Så länge de utbildas och utvecklas kommer de också att ha en säker                  
plats i organisationen i likhet med fotbollsspelarnas säkrade plats i startelvan. Denna trygghet             
kan också vara en anledning att söka till traineeprogram vilket kan appliceras i denna studie.               
En förändring som dock präglar både fotbollsbranschen och traineer är att unga snabbt vill              
röra på sig och byta upp sig (Porsfelt, 2001). Klubbarna och organisationerna formar och              
utvecklar individerna och sedan flyttar de till en elitklubb eller ett annat företag. Lojaliteten              
mot arbetsgivaren är något traineer inte sätter i första hand enligt Porsfelt (2001), utan att bli                
“proffs” i näringslivet lockar mer vilket kan tyda på att vilja nå högre för att få en större                  
ekonomisk trygghet, snabbare karriärutveckling eller mer social bekräftelse. Dessa kan också           
utgöra faktorer som individer strävar efter då de söker ett traineeprogram.  
 
Bortsett från Porsfelt (2001) har andra forskare som studerat fenomenet motivation i            
sammanhanget traineeprogram tittat på hur motivation sett ut under traineeprogrammen.          
Exempelvis diskuterar Buch, Dysvik och Kuvas (2010) hur motivation i sammanhanget med            
utbildning många gånger har konceptualiserats som motivationen att lära sig eller           
motivationen att utbilda sig. Bland andra definitioner av motivation i traineeprogram hävdas            
det att motivation snarare handlar om att känna glädje och tillfredsställelsen i det moment              

15 



 

man utför (Buch, Dysvik & Kuvas, 2010). Orpen (1999) menar till skillnad från Buch et al.                
(2010) att motivation hos traineer beror till stor del på omgivningen. Orpen (1999) menar att               
arbetsmiljön har en stor inverkan på traineers motivation i utbildningarna och att            
motivationen kan bero på belöningar efter utbildningen, uppsatta utbildningsmål och          
traineernas självkänsla.  
 
Fortsättningsvis har Nikandrou et al. (2009) funnit i sin studie att det fanns ett antal               
ytterligare faktorer som påverkade att traineer deltog i programmet. Dessa var bland annat att              
kunskapen kunde tillämpas i deras personliga liv och personliga utveckling. Faktorer som            
verktyg för karriären och arbetet var också väsentliga för deltagarna. Nikandrou et al. (2009)              
nämner också likt Orpen (1999) och Buch et al. (2010) hur själva lärandet också motiverade               
traineerna.  
 
Detta är kort vad forskare behandlat tidigare gällande motivation och traineeprogram, dock            
studerar många forskare fenomenet utifrån hur motivationen ser ut under utbildningen vilket            
inte är vad vi syftar till att ta reda på i denna studie. Vi vill ta reda på vilka                   
motivationsfaktorer som får individer att söka till traineeprogram och kommer därför i            
kommande avsnitt redogöra för vad som får individer att påbörja vuxenutbildning. 

3.3 Motivationsfaktorer för att påbörja vuxenutbildning 
Det finns ett fåtal studier kring motivation i relation till att påbörja traineeprogram. På grund               
av detta kommer vi istället dra liknelser mellan studier kring motivation till att påbörja              
vuxenutbildning i relation till denna studies syfte. Vi är dock medvetna om att traineeprogram              
och vuxenutbildning inte är likvärdiga och nödvändigtvis inte har samma bakomliggande           
motivationsfaktorer som motiv till att påbörja utbildningarna men fenomenen är snarlika           
vilket gör att vi anser det relevant att ta upp och redogöra för forskning kring               
motivationsfaktorer för att påbörja vuxenutbildning. 
 
Husén (1958) menar att under 50-talet fanns inget problem att motivera vuxna att utbilda sig,               
dock behövde pedagogerna ta hänsyn till att undervisning av vuxna behövde ha andra             
formulerade målsättningar och metoder än de som fungerade för barn. I likhet med Huséns              
(1958) resonemang menar Ellström (1996) att vuxna motiveras till utbildning om det finns             
tydligt uppsatta mål och hög lärandepotential i utbildningssammanhanget. Fortsättningsvis         
ska det ges information, teoretiska kunskaper, möjligheter till att pröva de nyvunna            
kunskaperna i praktiken och diskussionstillfällen där andra deltagare i utbildningen kan delge            
sina erfarenheter för att skapa ett utbyte av kunskaper (Ellström, 1996). Han diskuterar detta i               
relation till vuxenutbildning men många moment finns även i traineeprogram, exempelvis           
både teoretiska och praktiska moment, tydliga mål, lärandepotential och utbyte av           
erfarenheter traineer emellan. Vidare betonas hur kulturen på arbetsplatsen i likhet med            
Porsfelts (2001) resonemang och organisationsstrukturer påverkar motivation till utbildning         
(Ellström, 1996). Likt Porsfelts (2001) och Ellströms (1996) resonemang kring socialisation           
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in i företagskulturen på traineeprogram menar även Mayo (1945) att vuxna söker en social              
gemenskap och motiveras av detta.  
 
Ahl (2004) menar att vuxnas inställning till att utbilda sig beror till viss del på strukturella                
och personliga hinder för individen. Strukturella hinder kan vara brist på information,            
finansiering eller organisering. Personliga hinder kan vara dåligt självförtroende, tidigare          
dåliga utbildningserfarenheter, att man inte identifierar sig med en grupp som utbildar sig             
(Ahl, 2004) individens mål eller tro på sig själv (Cropley, 1985). Brist på tid och intresse,                
brist på behov av utbildning, hälsoorsaker, plikter i familjen och brist på tillfälle har i en                
undersökning (Skaalvik & Finbak, 2001) varit de hinder som främst gjort att vuxna avstått              
från utbildning. Dessa hinder skulle kunna hindra motivationen hos individer att söka            
traineeprogram. Dock kommer denna studies respondenter redan ingå i ett traineeprogram           
vilket innebär att eventuella hinder har röjts. Hindren kan dock omvänt antas motivera             
individer om de röjs, det vill säga, kan exempelvis en individ med gott självförtroende i sitt                
lärande, bra utbildningserfarenheter eller en individ som identifierar sig med trainee-liknande           
roller motiveras till att söka traineetjänster.  
 
Ahl (2004) diskuterar fortsättningsvis hur man motiverar vuxna att vidareutbilda sig. Hon            
argumenterar för att motivation bör ses som ett relationellt begrepp. Oavsett när känslan av              
motivation kontra o-motivation uppstår så uppstår den i relation till någonting utomstående.            
Motivation kan således uppstå vid internalisering, då man lär av andra individers            
objektifierade kunskap (Ahl, 2004). Hon menar således att motivation uppstår i relation till             
andra. Till exempel kan den rådande trend som Porsfelt (2001) menar att traineeprogram är,              
påverka individer att söka till utbildningarna då de nåtts av ett budskap om att man bör gå ett                  
traineeprogram i början av sin karriär. Individerna har då enligt Ahl (2004) påverkats av den               
internaliserade andre. Giota (2006) menar i likhet med Ahl (2004) att motivation till att              
påbörja vuxenutbildning uppstår i interaktion med andra och påverkas av omgivning och            
samhället.  
 
Husén (1958) argumenterar ytterligare att vuxna motiveras till att utbilda sig då de har ett               
behov av detta, likt teorier kring den behovsstyrda människan (se avsnitt 2.1.3). Behoven kan              
vara ett kunskapsbehov, att få kontakt med andra människor, att få omväxling och så vidare               
(Husén, 1958). Andra behov eller motivationsfaktorer kan vara en strävan efter att            
självförverkliga sig själv (Knowles, 1989). Maslow (1987) menar att då behovet av            
självförverkligande uppstår har de lägre behoven människan motiveras av redan          
tillfredsställs, och intresset för att utbilda och förverkliga sig själv uppstår. Om            
respondenterna i denna studie tillfredsställt lägre behov kan de motiveras till att söka             
traineeprogrammet på grund av behovet att förverkliga sig själva.  
 
Vidare har flertalet andra forskare funnit ytterligare motivationsfaktorer för att påbörja           
utbildning. Bland annat tar Bron, Edström och Thunborg (2013) upp motivationsfaktorer som            
viljan att få ett bra jobb, samla kunskap och personlig utveckling. Intresse för ämnet,              

17 



 

utvecklingsmöjligheter och förhoppning om en viss anställning kan också utgöra          
motivationsfaktorer för vuxna att utbilda sig (Skaalvik & Finbak, 2001). Byrne och Flood             
(2005) tar upp andra motivationsfaktorer de funnit har motiverat till utbildning som            
karriärmöjligheter, bra jobb, höga löner och intellektuell utveckling.  
 
Motiv för vuxna att söka sig till utbildning har även studerats ur ett utbildningssociologiskt              
perspektiv. Vi kommer dock inte titta vidare på detta perspektiv då det tar en annan riktning                
än vad vi ämnar använda oss av i denna studie. Vi vill dock nämna det               
utbildningssociologiska resonemanget för att belysa att vi är medvetna om att även individens             
bakgrund kan utgöra motiv till att söka sig till vuxenutbildning.  

3.4 Sammanfattning 
Ett traineeprogram är en företagsintern utbildning som möjliggör kunskapförvärv och en           
överföring av organisationens kultur till nya medarbetare. På så sätt får traineer chansen att              
socialiseras in i organisationen samtidigt som de kan utveckla sina egna identiteter. Att             
individen påbörjar ett traineeprogram kan också ha att göra med viljan att lära, omgivningens              
påverkan eller personlig utveckling.  
 
Vi har i avsnittet behandlat tidigare forskning som nämner olika motivationsfaktorer för att             
påbörja vuxenutbildning eller traineeprogram som rör exempelvis ekonomisk trygghet,         
anställningstrygghet, personliga mål, tillhörighet till en organisationskultur, lärande med         
mera. Att delta i ett traineeprogram kan förutom att få ett första jobb också vara en väg för att                   
uppnå en snabb karriärutveckling, en ledarposition eller en genväg för att vinna            
specialistkompetens inom området. Efter ett avklarat traineeprogram kan prestationen ses          
som ett “körkort” för att uppnå de högre positionerna inom ett företag vilket i sin tur kan                 
innebära både ekonomisk trygghet och anställningstrygghet.  
 
Maslows behovshierarki kommer användas som teoretiskt ramverk för denna studie. Behoven           
i Maslows teori berör många av de eventuella motivationsfaktorer som redogjorts för i             
tidigare forskning kring motivationsfaktorer för att påbörja traineeprogram och         
vuxenutbildning. Det kan konstateras att många motivationsfaktorer för att påbörja ett           
traineeprogram även går att återfinna i forskning kring motivation för att påbörja            
vuxenutbildning, exempelvis intellektuell eller personlig utveckling. Samtidigt finns det         
skillnader mellan vad forskning tar upp inför valet att söka traineeprogram till skillnad från              
vuxenutbildning. Studier som berör motivation inför att söka traineeprogram tar upp           
motivationsfaktorer som i större grad härrör från de högre behoven i Maslows behovshierarki             
i större utsträckning än forskning inför att påbörja vuxenutbildning. Faktorer inför           
vuxenutbildning talar snarare om individernas lärandepotential, trygghet och gemenskap         
vilket istället kan härledas till lägre behov i Maslows behovshierarki. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får              
individer att söka till traineeprogram. I tidigare avsnitt har vi behandlat olika definitioner av              
motivation och hur motivationsfaktorer för att delta i vuxenutbildning eller traineeprogram           
kan se ut. Det finns ett antal teorier om vad som påverkar människor att göra något. Teorin                 
om den ekonomiska människan menar till exempel att vi styrs av ekonomiska intressen som              
exempelvis pengar, medan teorin om den sociala människan menar att vi styrs av sociala              
normer och grupptryck. Vidare har teorin om den fysiska, läraktiga och kunskapande            
människan olika sätt att se på vad som driver människor att handla på olika sätt (Ahl, 2004).                 
Inte sällan används teorin om inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 1985) för att förklara                
människors beteende och handling i ett specifikt sammanhang. Teorin om inre och yttre             
motivation bygger delvis på Maslows behovsteori, som är den teori vi ämnar utgå ifrån och               
använda i vår analys. 
 
I detta avsnitt kommer vi alltså att behandla teoretiska utgångspunkter kring motivation och             
den behovsstyrda människan. Vi har funnit att tidigare forskning tar upp många faktorer som              
går att härleda till olika steg i Maslows behovshierarki. Vi vill därmed undersöka om dessa               
faktorer uppfyller behov hos respondenterna, samt om de strävar efter att nå högre behov              
efter att de har tillfredsställt de lägre behoven i hierarkin. Det är således intressant att se om                 
Maslows teori kommer att kunna bekräftas i det specifika arbetssammanhang som är fokus i              
denna studie. Vi gör inte anspråk på att leverera det rätta synsättet gentemot begreppet              
motivation, utan vi kommer att ta anspråk på detta perspektiv som utgångspunkt i var vi valt                
att ställa oss bland definitionerna av motivation.  
 
Maslow (1943) behandlar teorin kring att människan är behovsstyrd och dessa behov utgör             
motivation för en individ. Teorin är en av de mest citerade motivationsteorierna. Maslow             
(1943) menar att motivationen kommer inifrån och det finns ett inneboende driv hos             
människor att uppfylla dessa behov. I Maslows ursprungliga teori skrev han om fem behov              
som en individ behöver uppfylla för att nå det högsta behovet, självförverkligande, men             
senare reviderade han sin teori och la till två behov till sin behovstrappa. Behovshierarkin              
innebär att en individ uppnår eller tillfredsställer behoven i en viss ordning och beroende på               
vilket steg man har uppfyllt, kommer det påverka hur man ser på verkligheten (Maslow,              
1987).  
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4.1 Behovshierarkins sju steg  
Den behovsstyrda teorin menar att det finns en rad hierarkiskt ordnade behov hos en individ               
som man tillfredställer i en viss ordning. Behoven är fysiologiska behov, behov av trygghet,              
behov av tillhörighet och kärlek, uppskattningsbehov, kognitiva behov, estetiska behov och           
behov av självförverkligande (Maslow, 1987).  
 

 

Bild 1.0 Egen illustration av Maslows reviderade behovshierarki 

 
De tre första behoven är de mest grundläggande hos en människa och de allra mest basala                
behoven är de fysiologiska. Dessa kan till exempel vara behovet av att stilla sin hunger och                
törst eller behovet av luft och sömn. Det är alltså behov som motiverar oss att handla för att                  
kunna överleva. Detta behov kommer vi inte att behandla i denna studie då vi har gjort                
antagandet att alla traineer som kommer delta i denna studie kan tillfredsställa de fysiologiska              
behoven. Nästa behov i hierarkin är behovet av trygghet. Om de fysiologiska behoven är              
grundläggande för överlevnad är trygghetsbehoven relativt grundläggande för människan.         
Trygghetsbehoven kan översättas till säkerhetsbehov och innebär människans behov av          
exempelvis stabilitet, ordning och reda, skydd eller religion (Maslow, 1943). I vårt samhälle i              
Sverige kan vi anta att de flesta uppfyller trygghetsbehovet och en modern tolkning av              
trygghetsbehovet kan därför förstås på en arbetsplats som exempelvis behovet av att få en              
tillsvidare- eller fast anställning och därigenom känna kontroll, stabilitet och trygghet (Hein,            
2012).  
 
Det tredje behovet i Maslows (1943) behovshierarki är tillhörighet och kärlek. Om både de              
fysiologiska och trygghetsbehoven är tillfredsställda kommer det för människan dyka upp           
behov av tillhörighet och kärlek. Maslow (1943) nämner dock att behoven inte måste vara              
totalt tillfredsställda för att man ska börja känna behovet av nästa steg i hierarkin. Människan               
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kan börja känna en ivrig längtan efter vänner, kärlek och familj när trygghetsbehovet till viss               
del är tillfredsställt. Dominansen för högre behov övergår därmed från de lägre behoven ju              
mer de lägre behoven har blivit tillfredsställda. Det är de behov som inte är tillfredsställda               
som driver och motiverar en individ och när ett behov varit mättat under en längre tid                
försvinner behovet och dominerar inte längre individens handlande (Hein, 2012). Då           
dominansen för motivationen övergått till behovet av tillhörighet och kärlek kommer           
människan aktivt söka tillhörighet till en grupp eller människa (Maslow, 1943).  
 
Det fjärde behovet i hierarkin som kommer motivera människan då behovet av tillhörighet             
och kärlek är uppfyllt, är behovet av uppskattning. Maslow (1943) menar att alla människor i               
ett samhälle (med ett fåtal undantag) har en önskan om att känna sig stabil, förankrad och                
vara högt aktad av andra. Uppskattningen från andra kommer enligt Maslow (1943) att             
bekräfta en individs självrespekt och självkänsla. Uppskattningsbehovet kan delas upp i två            
olika delar. För det första är det en längtan efter styrka, prestation, självförtroende,             
självständighet med mera som kan sammanfattas som individens inre behov av uppskattning.            
De inre behoven behöver individen tillfredsställa för att kunna hitta en respekt för sig själv.               
De yttre behoven innefattar längtan efter att bli högt ansedd, prestige, respekt från andra,              
erkännande, uppmärksamhet med mera. De inre behoven bekräftas av individen själv medan            
de yttre behoven tillfredsställs först då andra personer visar uppskattning för individen (Hein,             
2012).  
 
Behovshierarkins femte behov är de kognitiva behoven som är ett av Maslows senare tillägg              
till teorin (Maslow, 1987). Han menar att behovet innebär behovet av att förstå och veta               
saker. Till exempel kan människan motiveras av att lära sig nya saker och förstå nya               
fenomen. Det kan också innebära en längtan efter att systematisera kunskap eller            
erfarenheter, organisera och analysera dessa, finna samband och innebörd och sedan bygga en             
värdegrund för det de förstår och vet. Maslow menar också att behovet av att veta saker                
kommer före behovet av att förstå saker (Maslow, 1987).  
 
De estetiska behoven skriver inte Maslow särskilt mycket om, han nämner att de finns och att                
man inte kan ignorera dem. Han poängterar att de handlar om behovet av skönhet och att de                 
estetiska behoven hänger ihop med de kognitiva behoven av symmetri, organisering och            
ordning (Maslow, 1987). Vidare utveckling av behovet gör inte Maslow och vi kommer             
heller inte lägga vikt vid detta behov i vår studie då vi inte anser att skönhet är något som                   
påverkar individens motivation för att söka ett traineeprogram.  
 
Behovshierarkins högsta behov är självförverkligande. När alla lägre behov är tillfredsställda           
kommer människan känna en rastlöshet och missnöje. Individen kommer känna ett behov av             
att göra det denne är “utrustad för”. Att förverkliga sig själv handlar om att göra det man är                  
ämnad för eller bli det man vill vara. Till exempel måste en konstnär måla, en författare                
måste skriva osv. Behovet handlar om att sträva efter att uppnå sin fulla potential men               
självförverkligande kan dock innebära olika saker för olika individer. Karriärmål kan till            
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exempel vara ett sätt att förverkliga sig själv och för att stilla rastlösheten måste människan               
tillgodose den potential denne har. Detta steg i hierarkin är något som aldrig går att fullt                
uppnå eller tillfredsställa eftersom vi hela tiden utvecklas som människor så kommer våra             
mål och ambitioner också att utvecklas. Då man anser sig ha tillfredsställt            
självförverkligandet kommer människan i stället sträva efter att hitta nya sätt att förverkliga             
sig själv (Maslow, 1943). Maslow (1943) menar dock att det är en väldigt liten del av jordens                 
befolkning som uppnår detta steg i hierarkin.  
 
Som sagt är det inte definitivt vilket av behoven som måste tillfredsställas först, utan kan               
skifta mellan olika individer. Verklighetsuppfattningen och omgivningen runt om människan          
är också något som kan påverka den ordning behoven kommer i för olika individer. Maslow               
poängterar också att man inte bara motiveras av behov, utan också av vad som händer i                
omgivningen. Han försöker inte fastslå hur man får någon att göra något utan han försöker               
reda ut hur man kan förstå varför individer handlar på ett visst sätt och drar slutsatsen att                 
individers motivation kommer inifrån. Därför blev Maslows teori viktig i diskussionen kring            
motivation i arbetslivet kring hur man motiverar medarbetare (Maslow, 1987).  

4.2 Den behovsstyrda människan i arbetslivet  
Maslow (2000) talar om hur man kan applicera teorin om den behovsstyrda människan i              
arbetslivet. De basala behoven talar inte Maslow (2000) särskilt mycket om när det kommer              
till motivation i arbetslivet utan han börjar med att ta upp behovet av trygghet i sin arbetsroll.                 
Människan kan känna tillfredsställelse och trygghet då miljömässiga faktorer som lön och            
anställningstrygghet finns på arbetsplatsen. När det kommer till behoven av tillhörighet och            
kärlek på arbetsplatsen menar Maslow (2000) att beroende på hur våra personliga relationer             
ser ut och hur involverade vi är med andra i organisationen kommer de sociala behoven bli                
större eller mindre.  
 
För att främja självförverkligande på arbetsplatsen menar Maslow (2000) att hierarkins lägre            
faktorer måste kunna tillfredsställas för att de anställda ska bli motiverade. Han menar också              
att de individer som är mest benägna att kunna nå självförverkligande på jobbet är sådana               
som identifierar sig med sitt arbete och organisationen. Maslow (2000) har också funnit att              
om de anställda känner att de utför meningsfulla arbetsuppgifter kommer de också ha en              
större benägenhet att förverkliga sig själva vilket i sin tur gynnar organisationen genom             
lärande, tillväxt och innovation. Lägger arbetsgivare en grund för att tillfredsställa           
behovshierarkins lägre behov kommer medarbetare motiveras och känna ett driv för att            
förverkliga sig själva, vilket kan gynna organisationen i längden (Maslow, 2000). 

4.3 Sammanfattning 
I denna studie kommer vi att använda Maslows behovshierarki som teoretisk utgångspunkt            
för att bringa klarhet i vårt syfte; bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får               
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individer till att söka till traineeprogram. Genom att använda oss av Maslows behovshierarki             
kan vi få ett perspektiv kring vilka motivationsfaktorer som motiverar individer att söka till              
ett traineeprogram.  
 
Motivation handlar enligt Maslow (1943) om inre krafter som drivs av behov hos människan.              
Människan är behovsstyrd och tillgodoser behov i en viss förutbestämd ordning. Maslows            
första utkast av teorin om den behovsstyrda människan är från 1943 där han talar om behoven                
på en mycket grundläggande nivå. Teorin har sedan dess utvecklats och analyserats i en              
mängd olika kontexter. Dock kan, som Maslow (2000) skriver i en senare publikation, hans              
teori också analyseras i ett arbetsmarknadssammanhang, vilket är vad vi kommer att göra i              
denna studie. De behov som Maslow (2000) diskuterar som motivation i arbetslivet kan också              
utgöra motivationsfaktorer för att söka ett yrke då individer antagligen har en uppfattning om              
vad de letar efter hos en arbetsgivare och i en arbetsroll. Hein (2012) utgör en modern                
tolkning av Maslows behovshierarki och i och med hans koppling till behoven i arbetslivet är               
hans bidrag relevant att lyfta i denna studie. 

 

  

23 



 

5. Metod  
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de metoder vi valt att använda oss av. Avsnittet                 
kommer att presentera en bild av hur forskningsprocessen gått till, urvalet vi gjort, diskutera              
studiens bortfall och generaliserbarhet. Vidare kommer det beskrivas hur enkäten har           
utformats. Vi kommer till sist ta upp validitet, reliabilitet, forskarens roll och de etiska              
aspekter som har styrt våra metodval. 

5.1 Metodansats 
Denna studie utgår ifrån en deduktiv metodansats. Detta innebär att man utgår från etablerade              
teorier inom ett visst område och bilden av fenomenet man undersöker blir inte större än de                
frågor man ställer i sin studie (Bryman, 2011). Studiens metod är kvantitativ och har              
genomförts genom en internetbaserad enkätstudie. Via en kvantitativ metod kan en större  
population nås, än genom en kvalitativ metod. En kvantitativ metod förknippas ofta med en              
deduktiv ansats som innebär att man låter ens valda teori ligga som grund för              
datainsamlingsprocessen (Bryman, 2011). I denna studie har därmed Maslows behovshierarki          
fått ligga till grund för utformningen av enkäten och kommer också användas som             
analysverktyg i studiens resultat, analys och diskussion.  
 
Metodansatsen har valts beroende på vilket syfte och vilka frågeställningar som formulerats.            
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får              
individer till att söka till traineeprogram. För att kunna undersöka studiens syfte bland ett              
stort antal traineer och för att kunna få ett överskådligt perspektiv om vad som får individer                
att söka sig till traineeprogram, har empirin samlats in genom en enkätstudie. En enkätstudie              
är till fördel då man vill finna mönster, jämföra respondenternas resultat och underlättar då              
man vill nå ut till många respondenter (Trost, 2007), vilket är relevant för denna studie då                
traineer är en stor grupp på den svenska arbetsmarknaden. Kvantitativ forskning kan            
betraktas som en forskningsstrategi där man strävar efter att kvantifiera sin empiri (Bryman,             
2011). I denna studie är målet att kunna kvantifiera respondenternas svar kring vilka             
motivationsfaktorer som fått dem att söka till traineeprogrammet för att få en överskådlig bild              
av fenomenet. 
 
Eliasson (2006) beskriver ett antal fördelar med att använda sig av en enkätstudie som metod.               
Respondenter kan vara positivt inställda till att delta, då enkäten ofta är anonym eller              
konfidentiell. Detta kan garantera respondenten att dennes identitet inte kommer att röjas.            
Därmed kan forskaren inte härleda vem som svarat vad och detta kan göra att fler individer                
vill delge sina åsikter kring ett fenomen. Vidare är ytterligare en fördel att enkätstudien är en                
flexibel metod för respondenten då denne kan svara när det passar (Eliasson, 2006), vilket är               
fördelaktigt då de tillfrågade traineerna i denna studie kan ha tidspressade scheman och             
därmed kan de besvara enkäten när det passar.  
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Det finns dock ett antal nackdelar att ta hänsyn till vid en kvantitativ forskningsmetod. Det               
fenomen man ämnar undersöka via en kvantitativ metod går inte att få en förståelse kring på                
ett lika djupt plan som vid en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). Vid intervjuer kan              
man få en bild av ett fenomen på djupet vilket inte kommer vara fallet i denna studie. Det                  
hade gått att undersöka studiens syfte genom en kvalitativ metod för att bidra med kunskap               
om vilka motivationsfaktorer som får individer att söka till traineeprogram men i detta fall              
hade det endast gått att kunna uttala sig om ett fåtal individers känslor och uppfattningar, och                
det hade varit svårt att få en överskådlig bild av fenomenet (Bryman, 2011). Det hade heller                
inte gått att kvantifiera resultaten och tala om hur en större grupp traineer motiverats till att                
söka till traineeprogram genom en kvalitativ metod. Ytterligare en svårighet med en            
kvantitativ metodansats är att respondenten inte kan ifrågasätta eller få förtydliganden kring            
enkätfrågorna, det finns en risk att man formulerat för många frågor så att respondenten              
tappar intresset eller att det blir ett stort bortfall då det är svårt att styra att alla man                  
distribuerar enkäten till faktiskt svarar (Bryman, 2011). Då en kvalitativ metod hade varit             
begränsad för att besvara denna studies frågeställningar, görs bedömningen att en kvantitativ            
ansats är till fördel för denna studie, trots metodansatsens begränsningar.  

5.2 Operationalisering av teoretiska utgångspunkter som grund för        
enkätutformning 
Eliasson (2006) skriver att en av svårigheterna vid enkätutformning är att det inte går att               
korrigera något i efterhand. Man kommer endast få de svar man frågar efter och inget utöver                
det. Därför är det viktigt att noggrant utforma enkätens frågor. Även Bryman (2011) tar upp               
problemen som kan uppstå vid formulering av enkätfrågor, exempelvis svårigheten kring att            
formulera frågor som uppfattas lika av alla respondenter.  
 
Studiens syfte och frågeställningar har lagt grunden för hur enkäten ska utformas. För att              
täcka alla områden som kan utgöra en motivationsfaktor för att söka till ett traineeprogram              
har frågeformuleringarna baserats på de teoretiska utgångspunkterna och identifierats i          
tidigare forskning. Med detta som grund har fem problemområden identifierats genom           
operationalisering som innebär de tillvägagångssätt forskaren använder sig av för att mäta ett             
begrepp (Bryman, 2011), vilka i denna studie är; trygghet, tillhörighet, uppskattning,           
kognitiva behov och självförverkligande. Med grund i de teoretiska utgångspunkterna har de            
fysiologiska behoven valts bort på grund av antagandet att alla traineer med största             
sannolikhet kan tillfredsställa behoven av att till exempel äta, dricka och få luft. I studien har                
det även bortsetts från det sjätte steget i Maslows behovshierarki som handlar om estetiska              
behov. Det finns för lite information om vad som menas med detta steg och överlag görs                
tolkningen att det handlar om individens behov av att vara snygg (Maslow, 1987), vilket inte               
anses vara relevant för denna studie. Vidare utvecklar inte Maslow behovet vilket tolkas som              
att det inte fyller en särskilt stor funktion i hans teori kring den behovsstyrda människan.  
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I Tabell 1 och 2 ges exempel på hur problemområden identifierats och enkätfrågor utformats.              
I tabellerna visas ett påstående från enkäten (se Bilaga 1) och därefter en argumentation kring               
frågans relevans och vad påståendet ämnar mäta. 
 
Tabell 1. Exempel på operationalisering av frågor kring motivationsfaktorer med grund i Maslows             
Behovshierarki 

Maslows steg 2: 
Trygghet - motsvarighet i enkät: Trygghet.      
Konkretiseras genom tre frågor. 
 
Jag sökte för att få in en fot på arbetsmarknaden, få           
ekonomisk trygghet och få anställningstrygghet. 

Maslows (1943) andra steg i behovshierarkin      
innefattar trygghet och säkerhet i form av tak över         
huvudet och kläder att ha på sig. I denna studie          
tolkas trygghetsbehovet som behovet av att få en        
trygg anställning och ekonomisk trygghet. Dessa      
utgör tre frågor som ämnar ta reda på om traineerna          
sökt till programmet för att uppfylla behovet av        
trygghet.  

Maslows steg 3: 
Tillhörighet och kärlek - motsvarighet i enkät: I        
organisationen.  
Konkretiseras genom två frågor.  
 
Jag sökte för att känna gemenskap med       
arbetskamrater och bli en del av företagskulturen i        
organisationen.  

Maslows (1943) tredje steg i behovshierarkin handlar       
om tillhörighet och kärlek i form av att ingå i en           
gemenskap och uppleva kärlek. I denna studie tolkas        
detta som att individen har ett behov av att passa in i            
organisationens företagskultur och gemenskap.    
Frågorna ämnar ta reda på huruvida trainee har sökt         
sig till programmet för att bli en del av         
företagskulturen och den gemenskap som råder i       
organisationen. Därmed bortses det från     
kärleksbehovet då detta antas uppfyllas utanför      
arbetsplatsen.  

Maslows steg 4: 
Självkänsla/uppskattning - motsvarighet i enkät:     
Erkännande. 
Konkretiseras genom tre frågor. 
 
Jag sökte för att uppnå personliga mål i arbetet, få ta           
ansvar i arbetet och få utföra uppgifter som är         
meningsfulla för mig. 

Maslow (1943) menar i behovstrappans fjärde steg,       
att uppskattning, finns i två olika typer som        
människan har behov av. Den ena formen handlar        
om individens självkänsla som kan motiveras av att        
känna sig duktig genom att prestera och nå sina egna          
mål, få ta ansvar och få göra sådant som känns          
meningsfullt för individen. I enkäten har tre frågor        
formulerats som ämnar mäta huruvida faktorer som       
får ens självkänsla att förbättras enligt Maslow bidrar        
till att söka sig till traineeprogram.  

Maslows steg 4: 
Uppskattning från andra - motsvarighet i enkät:       
Erkännande.  
Konkretiseras genom tre frågor. 
 
Jag sökte för att få erkännande av andra för mina          
prestationer, för att göra mig konkurrenskraftig bland       
framtida arbetsgivare och för att arbeta med något        
prestigefyllt. 

Maslow (1943) menar att en annan del av        
uppskattningsbehovet är att få uppskattning från      
andra. Det handlar om att få respekt, status,        
erkännande med mera. I denna studie kan detta        
innebära att få erkännande från kollegor i sitt arbete         
men också få uppskattning från andra arbetsgivare.       
Det kan också ha att göra med att arbeta med något           
som ger status, respekt eller är prestigefyllt.  

Maslows steg 5: 
Kognitiva behov - motsvarighet i enkät: Lärande. 
Konkretiseras genom tre frågor. 
 
Jag sökte för att utöka mina kunskaper, för att         
använda mina tidigare kunskaper praktiskt och för att        
jag var intresserad av programmets innehåll.  

Det kognitiva behovet i Maslows behovshierarki      
handlar om individens behov av att vinna ny        
kunskap och finna en mening i innehållet (Maslow,        
1987). I denna studie tolkas detta som att en trainee          
har sökt sig till programmet för att vinna ny kunskap,          
för att få använda tidigare kunskaper i arbetet och för          
att innehållet i utbildningen har väckt personens       
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intresse. 

Maslow steg 7: 
Självförverkligande - motsvarighet i enkät:     
Utveckling 
Konkretiseras genom tre frågor. 
 
Jag sökte för min personliga utvecklings skull, för        
min karriärutvecklings skull och för att nå min fulla         
potential i mitt framtida arbete.  

Självförverkligande är det högsta steget i Maslows       
(1943) behovshierarki och är det behovet alla       
människor strävar efter att uppnå enligt Maslow. I        
denna studie tolkas detta som att en trainee strävar         
efter att utvecklas både som person och i karriären.  

 
De bakgrundsvariabler som valts att presenteras i studien är kön, ålder, bransch, avklarad             
utbildningsnivå och främsta utbildningsområde. Det kommer att argumenteras för intresset          
och belägget för valet av variablerna nedan.  
 
Tabell 2. Exempel på operationalisering av frågor kring bakgrundsvariabler med grund i studiens tidigare              
forskning 

Kön Intressant att se fördelningen för att kunna bland        
annat bedöma bortfall och generaliserbarhet. 

Ålder Intressant att se fördelningen för att kunna bland        
annat bedöma bortfall och generaliserbarhet. 

Bransch Intressant att veta hur många traineer som har        
besvarat enkäten från de olika branscherna som den        
kommer att skickas ut till bland annat för att bedöma          
studiens bortfall och generaliserbarhet.  

Avklarad utbildningsnivå Porsfelt (2001) diskuterar det faktum att höga       
positioner i arbetslivet kan legitimeras av en       
akademisk utbildning. Därför är det intressant att       
veta traineernas högsta avklarade utbildningsnivå     
eftersom det kan visa intressanta likheter/skillnader      
mellan olika individers utbildningsnivå och vad som       
främst har motiverat dem att söka sig till        
traineeprogrammet. 

Främsta utbildningsområde Individer kan motiveras av olika faktorer beroende       
på utbildningsområde. Vissa utbildningar kan vara      
svårt att få jobb efter, därför vill vissa kanske få en           
anställningstrygghet medans andra   
utbildningsområden kan göra att de motiveras av att        
få använda sina kunskaper praktiskt, få en       
ekonomisk trygghet eller motiveras av att göra       
karriär. Som Porsfelt (2001) skriver strävar unga       
akademiker idag efter en ekonomi som inte rubbas        
av konjunktursvängningar vilket kanske är extra      
motiverande för utbildningsområden som efter     
examen kan ge en bra lön.  
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5.3 Utformning av enkätfrågor 
Totalt har 26 frågor formulerats där åtta frågor rör bakgrundsinformation kring respondenten            
och resterande frågor rör eventuella motivationsfaktorer för respondenten (se Bilaga 1).           
Enkätens fyra första avsnitt berör i vilken grad respondenterna sökte till traineeprogrammet            
på grund av olika motivationsfaktorer. Frågorna är utformade i intervallskalor med en            
fyra-gradig skala från i liten grad till i stor grad. Svarsalternativen formulerades med grund i               
Maslows (1943) resonemang kring att alla människor i någon grad motiveras av alla             
behovshierarkins steg. Alla frågor kring motivationsfaktorer inleddes med samma mening för           
att öka tydligheten genom att vara konsekvent i formuleringarna (Trost, 2007). Vissa frågor             
har även förtydligats med hjälp av en beskrivningstext. I enkätens femte avsnitt ställs en fråga               
kring vilka tre faktorer som främst bidrog till att traineerna sökte till programmet, detta för att                
respondenterna ska behöva ta ställning i frågan. Dessa frågor har också formulerats med             
grund i Maslows behovshierarki (1943). Dock har ett antal frågor inom samma behovssteg             
slagits ihop för att det inte skulle bli alldeles för många alternativ att ta ställning till. Till                 
exempel har erkännande av andra och att bli konkurrenskraftig representerat uppskattning           
från andra i behovstrappan. Status i din omgivning har lagts till då Maslow talar om behovet                
att bli högt aktad av andra vilket då kan utgöra ytterligare en motivationsfaktor. Att bygga ett                
kontaktnät lades också till då detta nämnts i tidigare studier kring motivation inför             
vuxenutbildning och kan innebära bland annat en vilja att knyta kontakter för att bli              
konkurrenskraftig på arbetsmarknaden eller för att få en gemenskap enligt Maslows           
behovshierarki (1943). Därefter följer ett avsnitt kring bakgrundsinformation om         
respondenten. Att ha bakgrundsvariablerna sist i enkäten gör att respondenten inte känner sig             
styrd av dessa frågor vid besvarandet av enkäten och därmed minskas risken för bortfall              
(Trost, 2007). 
 
Statistiska Centralbyråns handbok, Fråga rätt! har legat till grund för hur enkätens frågor har              
formulerats. Bland annat har det tagits hänsyn till att undvika långa frågeformuleringar,            
undvika svåra ord, undvika frågor som respondenter kan tolka på olika vis, undvika öppna              
frågor och att se till att alla möjliga svarsalternativ täcks (SCB, 2001). Det har även tagits                
hänsyn till SCB:s tips kring vilken skaltyp variabeln ska mäta. Exempelvis har intervallskalor             
använts för att mäta motivationsfaktorerna för att det ställer lite krav på respondenten att              
resonera själv och skalan går att dikotomisera till andra skalnivåer då materialet senare ska              
analyseras (SCB, 2001).  
 
För att säkerställa att det inte råder några otydligheter, formuleringsfel, kontrueringsfel i            
enkäten med mera genomfördes en pilotstudie innan enkäten skickades ut skarpt till            
respondenterna. Att göra en pilotstudie är speciellt viktigt vid en enkätstudie då det inte finns               
något som respondenterna kan fråga om det finns oklarheter i enkäten (Bryman, 2011).             
Denna studies pilotundersökning genomfördes på fem individer som gått trainee-liknande          
utbildningar. Det är bra att utföra pilotstudien på en mindre grupp som är jämförbar med det                
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riktiga urvalet då de kan relatera till de frågor som ställs i enkäten (Bryman, 2011). I det mail                  
som skickades ut till respondenterna i pilotstudien uppmanades deltagarna att ge oss feedback             
på enkätutformningen, frågeföljden och frågornas formuleringar. Tack vare återkopplingen         
från de som deltog i pilotstudien utökades dels svarsalternativen angående vad individer            
främst har studerat till samt antalet kryss minskades där respondenterna måste klicka i frågan              
om vilka faktorer som främst motiverade dem till att söka sig till traineeprogrammet (se              
Bilaga 1). 
 
Till sist utformades ett följebrev som utgjorde enkätens förstasida (se Bilaga 2). Följebrevet             
lades först i enkäten för att ingen respondent skulle missa informationen vilket Trost (2007)              
tipsar om. Då har respondenten alltid tillgång till informationen under tiden denne besvarar             
enkäten. Följebrevet innehöll information kring varför personen blivit kontaktad, vilka          
författarna var, vilket syfte studien hade, enkätens utformning, vart de kan hitta resultatet och              
information kring vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De blev därmed informerade         
om att deltagandet är frivilligt och att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.             
Följebrevet innehöll också författarnas kontaktuppgifter.  
 
Enkäten har utformats i Google Formulär vilket är en kostnadsfri tjänst på internet. Verktyget              
gör det möjligt att utforma enkäter enligt forskarens önskemål och det har funktioner för att               
kunna göra layouten attraktiv för respondenten, vilket kan göra respondenten mer intresserad            
av att svara (Bryman, 2011). Då Google Formulär är en internetbaserad tjänst som skulle              
kunna nås genom exempelvis dataintrång har konfidentialiteten diskuterats, dock antas detta           
vara ovanligt och inte ett problem i denna studie då det inte är känsliga ämnen som                
enkätfrågorna berör. Efter studiens genomförande och presentation av resultat, raderades          
samtliga enkätsvar. 

5.4 Urval 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får              
individer till att söka till traineeprogram. För att definiera studiens målgrupp har valet gjorts              
att rikta sig till personer som går eller har gått ett traineeprogram. Då traineeprogram kan se                
olika ut beroende på bransch inriktas studien mot vissa branscher för att sedan kunna jämföra               
dessa. Då utbildningsbehovet är stort inom IT, ekonomiska och teknologiska bolag ansågs det             
relevant att rikta studien mot dessa typer av bolag. Totalt har traineer på fem olika bolag                
deltagit i enkäten. Bolagen verkar inom IT, bank och konsultbolag inriktat på IT. Det hade               
varit intressant att jämföra flera branscher men på grund av studiens tidsramar har urvalet              
smalnats ner till bolag inom dessa branscher. Enkäten har endast skickats till svensktalande             
traineer på bolagen, detta på grund av svårigheten att se till att alla begrepp och påståenden                
uppfattas likadant på svenska och engelska. Överväganden har skett att översätta enkäten            
men valet gjordes att inte göra detta på grund av ovissheten kring hur frågorna uppfattas på                
de olika språken. Detta beslut garanterar inte att resultatet är talande för den totala gruppen               
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traineer på dessa bolag vilket måste tas hänsyn till i generaliseringen kring traineer på dessa               
bolag. 
 
För att få tillgång till respondenter kontaktades programsamordnare för totalt sex           
traineeprogram inom IT, bank och konsultbolag via e-mail. I mailet fanns information om             
studiens syfte samt att programsamordnaren skulle få godkänna frågorna i enkäten, vilket tre             
av programmens samordnare gjorde och enkäten distribuerades då till bolagens traineer.           
Vidare kontaktades bekanta som gått eller går traineeprogram för att även kunna få tillgång              
till kollegor till dem. Kontakten med dessa skedde via Facebook. För att få tag på               
respondenter har ett bekvämlighetsurval gjorts, alltså har sådana respondenter som är           
tillgängliga för forskaren valts ut (Bryman, 2011). Problemet med ett bekvämlighetsurval är            
svårigheten att generalisera resultatet då ingen kan veta om samma resultat hade uppstått vid              
ett stickprovsurval (Bryman, 2011). Med tanke på detta kommer denna studies resultat inte             
kunna generaliseras till exempelvis alla traineer på IT, bank eller konsultbolag. Bakgrunden            
till varför ett bekvämlighetsurval gjordes var att studiens resurser och tidsramar gjorde det             
svårt att kunna göra någon annan typ av urval. Vidare fanns tillgång till de traineer som var                 
bekanta till författarna vilket ökar sannolikheten att få fler svar om respondenten har en              
uppfattning om vilka avsändarna är (Bryman, 2011).  
 
Totalt skickades 191 enkäter ut till de fem olika bolagens traineer och besvarades sedan av 89                
stycken. Trost (2007) menar att urvalet ska vara så stort som möjligt för att statistiska               
analyser ska ha någon relevans. Då studiens empiri består av 89 traineers enkätsvar ansågs              
det att det var ett tillräckligt stort urval för att kunna mäta den statistiska relevansen i                
frågorna. Enkäten besvarades av 46 män och 43 kvinnor, övervägande i åldern 21-30 år. 57               
respondenter var från konsultbolag, 14 personer var från bolag inom IT-tjänster och 17             
personer var från bank-sektorn. En respondent angav “vet ej, vill ej svara”. Majoriteten av              
respondenterna har en masterexamen men även en stor grupp har en kandidatexamen.  

5.5 Bortfall 
Bryman (2011) menar att problemet med bortfall måste tas hänsyn till, särskilt vid             
enkätstudier. Han menar att denna typ av undersökningsdesign ofta rymmer denna           
komponent vilket det har i denna studie. Det finns olika typer av bortfall, externt bortfall               
innebär att en respondent i urvalet inte besvarar enkäten alls och internt bortfall innebär att               
det har skett ett bortfall på enstaka frågor bland respondenternas svar (Ejlertsson, 2005).  
 
När kontakten upprättades med företagen inom de olika branscherna gavs ingen information            
om åldersfördelningen bland traineerna ut. Det visade sig att 88 personer var mellan åldrarna              
21-30 och en respondent var inom åldersgruppen 31-40 år. Forskningsdesignen och det sätt             
på vilket enkäten distribuerades gör att vi inte med säkerhet kan säga något om hur det                
externa bortfallet ser ut. Däremot kan vi anta att en stor del av bortfallet var i åldersgruppen                 
21-30 år eftersom traineeprogram ofta riktar sig till unga vuxna eller nyexaminerade. Därmed             
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var med stor sannolikhet majoriteten de enkäterna skickades till i åldersgruppen 21-30 år.             
Därmed antas det ha förekommit ett jämnt fördelat externt bortfall i åldersgruppen.  
 
Vidare antas att könsfördelningen är relativt jämn inom det externa bortfallet eftersom            
fördelningen bland de svarande visade sig vara 46 män och 43 kvinnor. De undersökta              
branscherna är inte särskilt mans- eller kvinnodominerade. I och med detta borde            
svarsfrekvensen vara relativt lika mellan könen. Den jämna fördelningen i svarsfrekvensen           
könen emellan gör att det kan antas att det externa bortfallet inte skett beroende på kön.  
 
När det gäller de olika branschernas representativitet kan vi konstatera att det största externa              
bortfallet återfinns inom konsultbranschen. Enkäten distribuerades inte på egen hand, utan via            
programansvariga och bekanta till författarna. Dock hade programansvariga och de bekanta           
blivit instruerade om att lägga författarnas email-adress som kopia i mailen som gick ut till               
respondenterna. Givet att det inte distribuerades några enkäter utan att författarna fanns med             
som kopia gick enkäten ut till totalt 191 personer. Majoriteten av respondenterna deltog dock              
i traineeprogram som främst verkade inom konsult-sektorn, sedan är fördelningen relativt           
jämn bland respondenterna inom bank- och IT-sektorn. 
 
Inom konsultsektorn hade 153 personer möjligheten att besvara enkäten men endast 57 antal             
personer gjorde det. Inom bank-sektorn distribuerades enkäten till 23 personer och 17            
besvarade enkäten. Inom IT-sektorn distribuerades enkäten till 15 personer och 14 personer            
besvarade den. Detta givet att ingen respondent fyllde i sin branschtillhörighet fel. Det kan              
konstateras att det största externa bortfallet står konsult-sektorn för. Det var också inom             
denna bransch som flest respondenter hade möjligheten att svara. En anledning till varför             
bortfallet blev så omfattande i just konsult-sektorn tros ha varit tidsbegränsningen           
respondenterna hade på sig att svara. Till en början hade två bolag inom konsult-sektorn              
accepterat att distribuera enkäten. Enkäten distribuerades dock till ytterligare ett          
konsult-bolag som accepterade att skicka ut enkäten bara ett par dagar innan enkätsvaren             
samlades in. Det ansågs värdefullt för studien att få ytterligare svar trots att tidsramarna i och                
med detta blev pressade. Bolaget hade 110 traineer vilket ökade det totala antalet traineer              
som enkäten skickats ut till avsevärt. Studiens svar samlades in fyra dagar efter att enkäten               
distribuerades till detta bolags traineer vilket kan vara anledningen till det externa bortfallet             
som förekommit.  
 
Då studiens tidsramar gjorde att man ville komma vidare i arbetet skickades ingen             
påminnelse ut. Om det hade gått ut en påminnelse och enkäten hade varit aktiv i ett par dagar                  
till kan det externa bortfallet blivit mindre och studiens resultat hade blivit mer representativt              
för de traineer som deltagit i studien. Sammantaget gör det externa bortfallet att vi måste vara                
försiktiga i våra slutsatser kring studiens generaliserbarhet. 
 
Det har inte förekommit något internt bortfall, alla 89 svarande har besvarat alla enkätens              
frågor. 102 personer valde att inte besvara enkäten vilket utgör denna studies externa bortfall.              
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Detta bortfall leder till att det inte går att generalisera resultaten inom de traineeprogram som               
har studerats.  

5.5 Generaliserbarhet 
Eftersom studiens urval har skett genom ett bekvämlighetsurval, samt att studien innehar ett             
externt bortfall, kan studiens resultat inte generaliseras till en större population. Trots detta             
har det i studien analyserats utifrån statistiska metoder som förutsätter obundet slumpmässigt            
urval. Detta har gjorts för att belysa samband mellan studiens variabler, inte för att göra ett                
försök till generalisering av studiens resultat. Alla test som genomförts har en signifikansnivå             
på 95 % p<0.05. Om testen visade att det fanns en skillnad mellan variabler krävdes ett                
p-värde som var under vår satta signifikansnivå, fem procent. Vid samhällsvetenskapliga           
analyser är det praxis att ha en högsta acceptabel signifikansnivå på fem procent. Detta              
innebär att det finns en femprocentig risk att funna samband är slumpmässiga (Bryman,             
2011).  
 
På grund av att studiens urval skett genom ett bekvämlighetsurval och det har förekommit ett               
externt bortfall kan slutsatser således inte dras kring alla traineer i Sverige inom IT, bank och                
konsultsektorn. Trots detta kan resultaten ge en indikation och diskutera vilka           
motivationsfaktorer som får individer som söker sig till de undersökta branscherna att söka             
till traineeprogram. Eventuellt skulle resultaten bli av liknande karaktär om studien           
undersöktes på fler bolag inom samma branscher. Då många bolag efterfrågar liknande            
kompetenser, förkunskaper och utbildning i kravspecifikationerna för traineeprogram, hade         
individerna möjligtvis motiverats av samma faktorer då de befunnit sig i liknande miljöer             
innan de sökt till traineeprogrammet. Detta är inget vi säkert kan veta men studiens resultat               
kan därmed ge en indikation till bolag inom IT, bank och konsultbranschen, vilka faktorer              
individer som söker traineeprogram hos dem, motiveras av.  

5.6 Distribuering och insamling av enkäterna  
Efter godkännande av enkätfrågorna från programsamordnarna mailades enkät-länken ut till          
dessa. De fick därefter distribuera enkäten till de traineer som deltar i deras program. I mailet                
som gick ut var en av studiens författare inlagd som en kopia i mailtråden för att se vad som                   
skrevs i mailet med enkät-länken. De respondenter som kontaktats via bekanta, fick också ett              
mail med enkät-länken och en kort beskrivning av studiens syfte som de bekanta skickade ut.               
Även här var en av studiens författare inlagd som en kopia.  
 
Enkäten mailades ut den mellan den 21-24 november 2016 till 191 respondenter med en kort               
beskrivning om vilket syfte studien hade. Det resonerades kring att skicka ut en påminnelse              
till alla respondenter men efter en vecka hade enkäten en så pass hög svarsfrekvens att det                
gick att göra statistiska analyser och valet gjordes att gå vidare i arbetet. Det hade såklart                
varit positivt att samla in så många svar som möjligt men tidsramarna för studien påverkade               
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också att en påminnelse kring enkäten valdes bort. Enkätens alla svar samlades in den 28               
november. 

5.7 Bearbetning och analys av materialet  
Vid bearbetningen av materialet exporterades alla respondenternas svar till Excel. I Excel var             
svarsalternativen för frågorna kring motivationsfaktorer kodade från 1 till 4. 1 för i liten grad               
och 4 för i stor grad (se Bilaga 3). Varje respondents svar fick en egen kod i form av ett                    
nummer. Detta underlättade vid överföringen av materialet till en gratisversion av           
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) som heter PSPP.  
 
På frågan i enkätens femte avsnitt som bad respondenten kryssa i de tre främsta anledningar               
till att de sökt till traineeprogrammet (se Bilaga 3) uppstod ett problem vid kodningen.              
Eftersom frågan bad respondenten kryssa i tre alternativ kodades varje påstående om till ja              
eller nej beroende på respondentens svar.  
 
Då enkäterna samlats in och kodningen av enkäten gjorts, diskuterades om allt material var              
användbart och höll lika hög kvalité. Påståendet om du arbetat vid sidan av studierna, till               
vilken sysselsättningsgrad sade inget om varför respondenterna arbetare vid sidan av           
studierna. Till slut beslöts det att det inte gick att avgöra om detta påstående mäter               
ambitionsnivå (som utgicks ifrån i operationaliseringen, se Bilaga 5) eller om respondenterna            
endast arbetar vid sidan av studierna för att kunna betala exempelvis hyran. Därmed beslöts              
det att detta påstående skulle uteslutas från empirin.  
 
Det resonerades också kring påståendena gällande respondenternas föräldrar, vilken är den           
högsta utbildningsnivån som båda dina föräldrar avklarat och innehar minst en av dina             
föräldrar en chefsposition. Dessa påståenden var med i enkäten eftersom de speglade tidigare             
forskning som sedan valdes att uteslutas från forskningsöversikten. Slutsatsen blev att detta            
inte hörde hemma i denna studie då detta tog en annan riktning än det teoretiska ramverk som                 
gäller för denna studie. Operationaliseringen av dessa påståenden finns i Bilaga 5.  
 
Enkätsvaren har analyserats och presenterats med hjälp av frekvenser som antal, medelvärde            
och standardavvikelse som sammanställts i tabeller och stapeldiagram i studiens resultat.           
Pearson’s korrelationstest har använts för att titta på korrelationen mellan två variabler            
(Bryman, 2011). Totalt utfördes två korrelationstest och de variabler som testats är:            
ekonomisk trygghet med anställningstrygghet samt gemenskap med arbetskamrater och bli          
en del av företagskulturen. 
 
Resultatdelens struktur är uppbyggd efter enkätfrågornas olika delar; trygghet, tillhörighet          
och kärlek, uppskattning, kognitiva behov och självförverkligande, som ska svara för de olika             
behoven i Maslows behovshierarki.  
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5.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om huruvida studien mäter det den avser att mäta, alltså studiens giltighet              
(Eliasson, 2006). I detta fall ämnar studien mäta vilka faktorer som har motiverat individer              
till att söka sig till traineeprogram. För att mäta detta har studiens syfte och teori styrt                
enkätutformning. Enkätfrågorna har inspirerats av tidigare forskning formulerats utifrån         
teorin, genom att det har försökt mäta faktorer som stämmer överens med de teoretiska              
definitionerna för att uppnå en så god validitet som möjligt. Enkätfrågorna har också             
formulerats med inspiration från andra enkätundersökningar som berört motivation, vilket          
ökar validiteten då frågorna redan testats och bedömts att mäta vad de avser att mäta. I nästa                 
steg valdes det att genomföra en pilotstudie där enkäten skickades ut till fem personer. Det               
uppmuntrades av respondenterna att lämna feedback på både utformning och innehåll, om de             
ansåg att någonting kunde förbättras. Tack vare synpunkter från respondenterna valdes det att             
korrigera två frågor i enkäten genom att dels lägga till ett ytterligare svarsalternativ samt att               
uppmana respondenter till att kryssa tre alternativ på en fråga, istället för att ha tre               
svarsalternativ som krav. Som ovan nämnts (se avsnitt 4.7) valdes det även att bortse från tre                
frågor som ansågs inte mätte det som avsågs att mäta. Dessa var om du arbetat vid sidan av                  
studierna, till vilken sysselsättningsgrad , vilken är den högsta utbildningsnivån som båda           
dina föräldrar avklarat och innehar minst en av dina föräldrar en chefsposition. Dessa             
åtgärder ökade studiens validitet.  
 
En studie med hög validitet har få systematiska fel (Eliasson, 2006). Detta har tagits hänsyn               
till genom att enkäten endast har distribuerats av programsamordnare över          
traineeprogrammen på olika företag samt via författarnas bekanta som gick traineeprogram.           
På så sätt vet man att enkäten endast har nått ut till individer som, vid tidpunkten för utskick,                  
deltog i ett traineeprogram. 
 
Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och följdriktighet. En pålitlig studie kan replikeras            
vid ett annat tillfälle med liknande förutsättningar och få fram liknande resultat. Med god              
reliabilitet innebär det att studien även är stabil och respondenternas svar är tillförlitliga             
(Bryman, 2011). Den ursprungliga enkätutformningen innehöll flera frågor som mätte samma           
sak, efter noga övervägande och genomförd pilotstudie valdes det att reducera antalet frågor i              
enkäten, för att istället addera en fråga angående vilka motivationsfaktorer som främst            
motiverat traineen till att söka programmet. Denna fråga mäter samma fenomen på ett annat              
sätt än övriga frågor i enkäten. Frågorna har även utformats med enkla, vardagliga och              
begripliga ord för att skapa goda förutsättningar för att respondenterna ska uppfatta frågorna             
på ett likartat sätt, vilket även ökar studiens reliabilitet (Eliasson, 2006). 
 
Efter datainsamlingen kodades samtliga resultat och fördes in i statistikprogrammet.          
Materialet dubbelkollades och överfördes med noggrannhet för att säkerställa att data inte har             
kodats på fel sätt. Detta är viktigt att ta hänsyn till eftersom informationen som samlas in,                
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även måste vara giltig då det har en avgörande betydelse i studiens vetenskapliga trovärdighet              
(Eliasson, 2006). All rådata har under studiens gång sparats i originalform och inga ändringar              
eller korrigeringar har kunnat utföras på denna. En replikerad studie kan dock leda till ett               
större eller mindre externt bortfall. Då det externa bortfallet i denna studie är 102              
respondenter finns det anledning att tro att detta antal skulle skilja sig om studien skulle               
upprepas. Ett mindre externt bortfall skulle även öka chanserna till att generalisera studiens             
resultat till andra liknande situationer, exempelvis inom samma bolag. Reliabiliteten i denna            
studie kan dock ha blivit lidande av det stora externa bortfallet då studien inte blir lika                
noggrann. 

5.9 Forskarens roll 
Det är en fördel för studiens validitet och reliabilitet att respondenten inte blir påverkad av               
forskaren vid besvarandet av enkäten (Trost, 2007). Det är därmed en fördel i denna              
enkätstudie att respondenterna hade möjlighet att besvara enkäten när det passade dem, då             
den var internetbaserad. I denna studie har ingen direkt kontakt skett med traineerna som fått               
enkäten via e-mail från deras programsamordnare. Lite kontakt har skett med de traineer som              
varit bekanta till traineerna men det kan inte härledas vilka svar som varit deras och kan                
heller inte påverka svaren då de bekanta fått besvara enkäten när det passat dem. Att               
författarna och respondenterna aldrig möttes kan dock ha gjort att vissa svar uteblev då              
respondenterna inte känner ett åtagande att svara om de inte vet vilka enkätens avsändare är.               
Dock kan de som var bekanta till författarna varit mer benägna att svara då de visste vilka                 
avsändarna var (Eliasson, 2006).  

5.10 Etiska överväganden 
Denna studie har både planerats och genomförts med forskningsetiska principer i åtanke,            
dessa principer gäller för all samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning         
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska principer behandlar individskyddet och kan delas upp i            
fyra områden; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och      
nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att författarna ska informera respondenterna om studiens syfte          
samt de villkor som gäller inför eventuellt deltagande. Dessa villkor berör både det faktum att               
deltagande är helt frivilligt och att respondenterna får avbryta sin medverkan när som helst.              
Hänsyn togs till detta krav i följebrevet i början av enkäten. Utöver detta informerades även               
om författarnas kontaktuppgifter, att rapporten kommer att publiceras på DIVA-portalen samt           
att resultatet endast kommer att användas i forskningsändamål (se Bilaga 2). 
 
Samtyckeskravet innebär att studiens respondenter har möjligheten att själva bestämma över           
deras medverkan. Detta informerades om i följebrevet, vilket ytterligare har förtydligats av de             

35 



 

distributörer som vidarebefordrat länken till enkäten till deras traineer via mail. Då            
respondenterna har valt att besvara enkäten har de även godkänt samtyckeskravet. 
 
Konfidentialitetskravet förutsätter att respondenternas identitet och personuppgifter ska        
behandlas med största möjliga konfidentialitet samt tas om hand om på ett sätt så att               
obehöriga inte kan ta del av dem. Dessa uppgifter eller identiteter ska heller inte gå att                
identifiera i den publicerade rapporten. De berörda företagen har inte benämnts vid dess             
namn i rapporten och den enda frågan som berör företagen i enkäten är inom vilken sektor de                 
främst verkar inom. Distributörerna av enkäten har haft författarna som kopia i mailet vid              
utskicket och mailadresserna är de enda av traineernas personuppgifter som har tagits del av.              
Mailadresserna synliggörs ej vid insamlingen av data i Google-formuläret och inga svar går             
att härleda till en specifik person. 
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för          
forskningsändamål. Materialet får inte användas för kommersiella- eller icke-vetenskapliga         
syften. Detta krav har informerats om i följebrevet samt uppfyllts då empirin förvarats på              
datorer och Google-konton med lösenord och har raderats efter studiens resultat presenterats.  
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6. Resultat och analys  
I följande avsnitt kommer de resultat enkätundersökningen har genererat att visas. Det            
kommer också innehålla en analys av resultaten i relation till studiens syfte vilket är att bidra                
med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får individer att söka till traineeprogram. För             
att det ska vara lätt för läsaren att följa studiens resultat och analys kommer resultaten               
presenteras med en direkt efterföljande analys. Empirin kommer att analyseras med hjälp av             
vissa teoretiska begrepp, och fynden kommer sedan ställas i relation till tidigare forskning.  
 
Som tidigare nämnts kan inte och kommer inte resultaten att generaliseras. När det i studien               
talas om traineer syftar det inte till traineer i allmänhet utan endast till de traineer som deltagit                 
i denna enkätundersökning.  
 
Följande avsnitt inleds med att presentera respondenterna som deltagit i relation till de             
bakgrundsvariabler som funnits med i enkäten för att därefter presentera resultaten uppdelat i             
enkätens olika teman enligt ordningen i Maslows behovshierarki; trygghet, tillhörighet,          
uppskattning, kognitiva behov  och självförverkligande.  
 
Resultatet kommer att diskuteras med fokus på medelvärdet av respondenternas svar. Svaren            
är kodade enligt: 1 = i liten grad, 2 = i ganska liten grad, 3 = i ganska stor grad och 4 = i stor                         
grad (se vidare kodning i Bilaga 3). Vidare kommer det att presenteras några             
sambandsanalyser där studien kommer utgå från en signifikansnivå på 95 %. Som nämnts i              
studiens metodavsnitt används signifikansnivån endast för att diskutera studiens urval. 

6.1 Studiens respondenter  
Studiens respondenter består av 89 traineer från fem olika bolag. Bolagen är konsultbolag,             
bank och IT-tjänstebolag. 52 % (n= 46) av studiens respondenter är män och 48 % (n= 43) är                  
kvinnor. Majoriteten av studiens respondenter är mellan 21 och 30 år (99 %). Endast en               
respondent är i åldersgruppen 31-40 år. Fortsättningsvis arbetar 64 % (n= 57) av             
respondenterna på konsultbolag, 16 % (n= 14) arbetar på bolag inom IT-tjänster och 19 %               
(n= 17) av respondenterna arbetar på bank. 1 % (n= 1) angav vet ej/vill ej svara på frågan                  
kring vilken bransch de arbetar i. Vidare har 66 % (n= 59) av respondenterna en               
masterexamen, 29 % (n= 26) en kandidatexamen, 4 % (n= 3) en magisterexamen och 1 % (n=                 
1) en yrkesutbildning.  
 
60 % (n= 53) av respondenterna har studerat till civilingenjör, 27 % (n= 24) till               
systemvetare/datavetare, 10 % (n= 9) till ekonom och 3 % (n= 3) har genomgått övriga               
utbildningar. Det förekom inget internt bortfall på någon av enkätens frågor.  
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6.2 Trygghet 

6.2.1 Resultat trygghet  
Tabell 3 visar traineernas åsikt angående i vilken utsträckning trygghet har motiverat dem att              
söka sig till ett traineeprogram. Detta har undersökts genom påståendena: i vilken            
utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få ekonomisk trygghet, i vilken             
utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få anställningstrygghet och i vilken             
utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få in en fot på arbetsmarknaden. 
 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående trygghet 

Påstående: N Medelvärde Std. avvikelse 

Ekonomisk trygghet 89 2.43 1.09 

Anställningstrygghet 89 2.43 1.06 

Få in en fot på arbetsmarknaden 89 3.21 1.04 
 
Vid frågan om i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få ekonomisk               
trygghet blev medelvärdet 2,43 vilket är närmast alternativet “i ganska liten grad”. Då             
standardavvikelsen på detta mått är 1,09 innebär det att respondenterna antingen har besvarat             
frågan med “i liten grad”, “i ganska liten grad”, “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Vid                  
frågan i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få            
anställningstrygghet blev medelvärdet av svaren 2,43. Med en standardavvikelse på 1,06           
innebär detta, likt den första frågan inom kategorin trygghet, att respondenterna har besvarat             
frågan med “i liten grad”, “i ganska liten grad”, “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Den                  
sista frågan som ställdes inom denna kategori var i vilken utsträckning sökte du dig till               
traineeprogrammet för att få in en fot på arbetsmarknaden och där blev medelvärdet 3.21              
med en standardavvikelse på 1,04. Ett medelvärde på 3,21 innebär att majoriteten har valt              
alternativet “i ganska stor grad” och standardavvikelsen som visar 1,04 indikerar att            
merparten av svaren sträcker sig från “i ganska liten grad, “i ganska stor grad” och “i stor                 
grad”. 
 
Ett Pearson´s (r ) korrelationstest utfördes mellan följande variabler: för att få ekonomisk            
trygghet och för att få anställningstrygghet (se Bilaga 4). Resultatet av testet visar att              
Pearson´s r = 0.79 vilket är ett starkt positivt samband. Detta innebär att respondenter som               
har motiverats av den ekonomiska tryggheten när de sökt till traineeprogrammet, även har             
motiverats av anställningstryggheten som programmet kan medföra. Vidare är sambandet          
signifikant på en 99 %-nivå (p=0.00) och urvalet beror således inte på slumpen. 
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6.2.2 Analys trygghet 
Trygghet har undersökts genom att ställa tre olika frågor som berör olika typer av trygghet               
vilket innebär att vi fått olika mått på svaren bland frågorna. Likheter i medelvärde och               
standardavvikelse syns tydligt mellan frågorna om ekonomisk trygghet och         
anställningstrygghet. Variablernas medelvärden visar att merparten av respondenterna inte         
har skattat dessa motivationsfaktorer till att söka sig till ett traineeprogram högt. Detta kan              
indikera att traineerna redan tillfredsställt trygghetsbehovet vilket är ett relativt basalt behov i             
Maslows behovshierarki (Maslow, 1943). Maslow (1943) menar att individer känner en           
strävan efter högre behov så snart de lägre behoven är relativt tillfredsställda. I denna studie               
kan detta tolkas som att respondenterna har uppfyllt trygghetsbehovet i deras liv eller att de               
får trygghet från andra situationer som inte har att göra med deras arbete. Majoriteten av               
respondenterna har som ovan nämnt studerat till civilingenjörer eller systemvetare. Då detta            
är utbildningar som ofta leder till bra jobb efter examen, kan det finnas anledning att anta att                 
traineerna inte upplevde en oro kring deras framtida ekonomi eller anställning. Dock har             
relativt många respondenter besvarat frågorna kring ekonomisk trygghet och         
anställningstrygghet med “i ganska stor grad” vilket indikerar att i många fall är även dessa               
faktorer bidragande till varför respondenterna har sökt sig till ett traineeprogram.  
 
Faktorerna ekonomisk trygghet och anställningstrygghet är alltså inte högst rankat för vad            
som har fått respondenterna att söka till traineeprogrammet. Dock har, som Pearson’s            
korrelationstest visar, de som motiverats av ekonomisk trygghet också motiverats av           
anställningstrygghet. Då tidigare studier inte berört dessa behov i lika stor utsträckning som             
andra behov i Maslows hierarki, kan denna studie bidra med kunskapen om att personer som               
motiveras av ekonomisk trygghet, även motiveras av anställningstrygghet vilken kan          
innebära att individer som befinner sig på trygghets-steget i hierarkin då motiveras av alla              
former av trygghet.  
 
Den tredje frågan angående trygghet visar dock på högre medelvärde. Möjligheten att få in en               
fot på arbetsmarknaden har motiverat traineer i högre grad än faktorerna ekonomisk trygghet             
och anställningstrygghet. Detta kan indikera att komma in på arbetsmarknaden kan garantera            
traineerna en framtida trygghet då de vet att certifikatet för traineeprogram bör innebära             
erbjudande om relevanta arbetsuppgifter även efter avslutat traineeprogram (Traineeguiden,         
2016). Detta kan tillfredsställa trygghetsbehovet (Maslow, 1943). 
 
Resultaten från trygghetsbehovet i enkätstudien skildrar vad Porsfelt (2001) nämner om unga            
akademikers strävan efter ekonomisk trygghet. Istället för att ha en hög lön eller annan              
ekonomisk ersättning menar Porsfelt (2001) att unga akademiker istället uppnår en           
ekonomisk trygghet genom att vara eftertraktade på arbetsmarknaden. Detta kan vara en            
förklaring till varför fler respondenter skattat att få in en fot på arbetsmarknaden högre än               
andra former av trygghet. Enligt Porsfelt (2001) fokuserar unga akademiker numera på att bli              
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ansedda som duktiga, med hög kompetens och prestationsförmåga vilket i sin tur bidrar till              
att detta tillfredsställer deras behov av trygghet eftersom de samtidigt blir eftertraktade på             
arbetsmarknaden. 

6.3 Tillhörighet 

6.3.1 Resultat tillhörighet 
Tabell 4 visar i vilken i utsträckning tillhörighet har påverkat traineerna att söka till ett               
traineeprogram. Vi har antagit att det snarare är tillhörighet och inte kärlek som är relevant att                
undersöka i traineeprogram och därför kommer vi benämna detta steg i Maslows            
behovshierarki som tillhörighet. För att undersöka detta ställdes följande frågor: i vilken            
utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få känna gemenskap med            
arbetskamrater och i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att bli en del               
av företagskulturen. 
 
Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående tillhörighet 

Påstående: N Medelvärde Std. avvikelse 

Gemenskap med arbetskamrater 89 3.28 0.94 

Bli en del av företagskulturen 89 3.17 0.96 

 
Vid frågan i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att känna gemenskap              
med arbetskamrater var medelvärdet av svaren 3,28 vilket är närmast alternativet “i ganska             
stor grad”. Med en standardavvikelse på 0,94 innebär detta att merparten av respondenterna             
har besvarat frågan med “i ganska liten grad”, “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Den                 
andra frågan löd i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att bli en del av                 
företagskulturen och medelvärdet av svaren var 3,17. Då standardavvikelsen var 0,96 innebär            
det att merparten av respondenternas svar var “i ganska liten grad”, “i ganska stor grad” eller                
“i stor grad”. 

6.3.2 Analys tillhörighet 
Resultaten kring behovet av tillhörighet indikerar att detta är någonting som motiverat            
respondenterna. Majoriteten av respondenterna anser att gemenskapen med kollegorna och          
möjligheten att bli en del av företagskulturen har påverkat dem att söka till             
traineeprogrammet i ganska stor utsträckning. Detta kan även betyda att just tillhörighet är             
någonting som värderas högt av traineer på deras framtida arbetsplatser. Enligt Maslow            
(1943) kommer individer att uppleva ett högre behov av just tillhörighet ju mer deras behov               
av trygghet har blivit tillfredsställt. Eftersom trygghetsbehovet förefaller vara tillfredsställt          
hos många respondenter kan det antas att de känner ett behov av tillhörighet i större               
utsträckning. Ett traineeprogram kan alltså vara ett sammanhang eller en grupp människor            
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som Maslow (1943) menar att individer kommer att söka sig till för att uppfylla behovet av                
tillhörighet. Maslow (2000) menar att våra personliga relationer avgör hur stort behov vi             
känner av tillhörighet på arbetsplatsen vilket kan förklara spridningen bland svaren. Vissa            
respondenter tillfredsställer kanske detta behov i andra relationer, medan andra söker efter            
tillhörighet på arbetsplatsen.  
 
Ett företag med en stark företagskultur som blir uppmärksammad i samhället som en             
arbetsplats med stark sammanhållning och trivsam miljö kan då leda till att många söker sig               
dit för att få bli en del av detta. En sådan företagskultur kan då bli en social motivationsfaktor                  
som driver individer till att söka sig till vissa traineeprogram för att identifiera sig med               
bolaget (Porsfelt, 2001) och därmed känna tillhörighet. Även Orpen (1999) och Ellström            
(1996) pekar på betydelsen av omgivningen och arbetsmiljön som en motivationsfaktor,           
vilket kan översättas till gemenskapen på företaget och den sociala arbetsmiljön. Mayo            
(1945) är ytterligare en forskare som menar att vuxna söker gemenskap och motiveras av              
detta och likt dessa forskarens fynd har, även denna studie, visat att gemenskap och              
tillhörighet är något som motiverar individer att söka till traineeprogram. 

6.4 Uppskattning 

6.4.1 Resultat uppskattning  
Tabell 5 visar resultaten kring traineernas svar inom kategorin uppskattning. Frågorna som            
ställdes var: i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att uppnå             
personliga mål i arbetet, i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få ta                
ansvar i arbetet, i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få utföra               
arbetsuppgifter som är meningsfulla för dig, i vilken utsträckning sökte du dig till             
traineeprogrammet för att få erkännande av andra för dina prestationer, i vilken utsträckning             
sökte du dig till traineeprogrammet för att göra dig konkurrenskraftig bland framtida            
arbetsgivare och i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att arbeta som              
något prestigefyllt.  
 
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående uppskattning 

Påstående: N Medelvärde Std. avvikelse 

Uppnå personliga mål i arbetet 89 3.25 0.87 

Ta ansvar i arbetet 89 3.21 0.76 

Utföra arbetsuppgifter som är 
meningsfulla för dig 

89 3.43 0.67 

Få erkännande av andra för dina      
prestationer 

89 2.35 1.03 
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Göra dig konkurrenskraftig bland    
framtida arbetsgivare  

89 3.62 0.67 
 
 

Arbeta som något prestigefyllt 89 2.75 1.08 

 
Inom kategorin uppskattning ställdes sex frågor; dels riktas frågorna mot uppskattning av sig             
själv och dels mot uppskattning av andra. Den första frågan löd i vilken utsträckning sökte du                
dig till traineeprogrammet för att uppnå personliga mål i arbetet och medelvärdet på svaren              
var 3,25 vilket är närmast alternativet “i ganska stor grad”. Standardavvikelsen på            
medelvärdet var 0,87 och innebär då att majoriteten av svaren antingen var “i ganska liten               
grad”, “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Nästa fråga var i vilken utsträckning sökte du                 
dig till traineeprogrammet för att få ta ansvar i arbetet och medelvärdet på svaren var 3,21.                
Standardavvikelsen var 0,76 och merparten av respondenterna besvarade alltså frågan med “i            
ganska liten grad”, “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Fråga tre inom denna kategori var i                  
vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få utföra arbetsuppgifter som             
är meningsfulla för dig. Medelvärdet var här 3,43 och är närmast svarsalternativet “i ganska              
stor grad”. En standardavvikelse på 0,67 innebär att spridningen på resultaten i de flesta fall               
var “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Inom uppskattning mot andra ställdes frågan i                
vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att få erkännande av andra för              
dina prestationer och medelvärdet av svaren var 2,35 vilket var närmast svarsalternativet “i             
ganska liten grad”. Standardavvikelsen var 1,03 och merparten av respondenternas svar var “i             
liten grad”, “i ganska liten grad” eller “i ganska stor grad”. Fråga fem löd i vilken                
utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att göra dig konkurrenskraftig bland            
framtida arbetsgivare och medelvärdet var 3,62 vilket är närmast alternativet “i stor grad”.             
Då standardavvikelsen var 0,67 innebär det att merparten av respondenternas svar sträckte sig             
från “i ganska stor grad” till “i stor grad”. Sista frågan inom kategorin uppskattning var i                
vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att arbeta som något prestigefyllt             
och medelvärdet var 2,75 vilket är närmast svarsalternativet “i ganska stor grad”.            
Standardavvikelsen var 1,08 och spridningen bland svaren var därmed främst bland           
svarsalternativen “i ganska liten grad”, “i ganska stor grad” och “i stor grad”. 

6.4.2 Analys uppskattning  
Enligt ovanstående resultat kan vi utläsa att uppskattning av både sig själv samt av andra har                
varit en stor motivationsfaktor hos respondenterna när de har sökt till traineeprogrammen. De             
faktorer som har värderats högst har att göra med individens möjlighet att få utföra              
meningsfulla arbetsuppgifter samt att bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden bland         
framtida arbetsgivare. Meningsfulla arbetsuppgifter kan härledas till de inre behoven av           
uppskattning medan konkurrenskraftighet snarare kan härledas till de yttre. I Tabell 5 kan vi              
även utläsa att fler inre behov som motivationsfaktorer, nämligen ansvarstagande i arbetet            
och att uppnå personliga mål i arbetet, har värderats högt av många respondenter. Enligt              
Maslow (1943) handlar de inre behoven om individens strävan efter bland annat styrka,             
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självförtroende och prestation. De yttre behoven handlar snarare om erkännande, prestige och            
att bli högt ansedd av andra. Att de inre behoven har skattats högre av respondenterna kan                
innebära att de har ett större behov av att känna sig stabila, prestera bra samt bekräfta sitt                 
självförtroende och sin självständighet snarare än att få uppskattning från andra.  
 
Precis som Maslow (1943) talar om att både inre och yttre behov måste uppfyllas för att                
individens behov av uppskattning ska tillfredsställas, har även traineerna i denna studie visat             
att de värdesätter båda delarna av uppskattning högt. Trots att de yttre behoven erkännande              
av andra och att få arbeta som något prestigefyllt inte har värderats lika högt som övriga                
faktorer inom denna kategori, kan det ändå konstateras att uppskattning har spelat en stor roll               
överlag i valet att söka traineeprogram. Uppskattning är således ett behov hos individerna             
som de strävar efter att tillfredsställa i relativt hög utsträckning.  
 
När Maslow (2000) talar om motivation i arbetssammanhang menar han även att anställda             
kommer att ha en större tendens till självförverkligande om de har möjligheten att få utföra               
meningsfulla arbetsuppgifter. Organisationen kan då gynnas i efterhand i form av exempelvis            
tillväxt tack vare lärande och innovation bland dess medarbetare. Vidare har Buch et al.              
(2010) hävdat att motivation är kopplat till glädjen av de arbetsuppgifter som utförs, vilket              
stämmer bra överens med vad många av respondenterna svarat. Uppskattning i form av att få               
utföra meningsfulla arbetsuppgifter som kan leda till arbetsglädje är en stark           
motivationsfaktor inför valet att söka sig till ett traineeprogram. Forskare (Ahl 2004, Giota             
2006) menar att motivation uppstår i relation till omgivningen man befinner sig i. Motivation              
uppstår i interaktion med andra och man motiveras till vuxenutbildning beroende på vad som              
internaliseras från ens omgivning (Ahl, 2004). Detta kan innebära att traineerna motiverats            
till att söka traineeprogrammet på grund av att de fått en uppfattning från sin omgivning om                
att det är bra att delta i ett traineeprogram. Då kan de få uppskattning från andra i sin                  
omgivning och således bekräfta sitt eget självförtroende och självständighet. Även Skaalvik           
och Finbak (2001) menar att individer med självförtroende i sitt lärande motiveras till             
vuxenutbildning. Traineerna kan alltså motiveras av inre uppskattning i form av           
självförtroende som är en faktor inom de inre uppskattningsbehoven.  

6.5 Kognitiva behov 

6.5.1 Resultat kognitiva behov  
Tabell 6 visar traineernas svar kring kognitiva behov och i vilken utsträckning dessa har              
motiverat dem till att söka till ett traineeprogram. För att undersöka ställdes följande frågor: i               
vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att utöka dina kunskaper inom             
området, i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att använda dina             
tidigare kunskaper praktiskt och i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för             
att du var intresserad av programmets innehåll. 
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Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående kognitiva behov 

Påstående N Medelvärde Std. avvikelse 

Utöka dina kunskaper inom området 89 3.42 0.89 

För att använda tidigare kunskaper     
praktiskt 

89 2.53 1.01 

Intresserad av programmets innehåll 89 3.67 0.64 

 
Inom kognitiva behov ställde tre frågor, den första var i vilken utsträckning sökte du dig till                
traineeprogrammet för att utöka dina kunskaper inom området och medelvärdet var 3,42            
vilket är närmast svarsalternativet “i ganska stor grad”. Med en standardavvikelse på detta             
medelvärde med 0,89 innebär det att merparten av respondenternas svar var bland            
svarsalternativen “i ganska liten grad”, “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Vid frågan i                
vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att använda dina kunskaper            
praktiskt var medelvärdet 2,53 som är närmast svarsalternativet “i ganska stor grad”.            
Standardavvikelsen var 1,01 och respondenternas svar spred sig därmed mellan samtliga fyra            
svarsalternativ, nämligen “i liten grad”, “i ganska liten grad”, “i ganska stor grad” eller “i stor                
grad. Den sista frågan inom denna kategori löd i vilken utsträckning sökte du dig till               
traineeprogrammet för att du var intresserad av programmets innehåll. Medelvärdet var 3,67            
med en standardavvikelse på 0,64 och majoriteten av svaren från respondenterna var således             
mellan svarsalternativet “i ganska stor grad” och “i stor grad”. 

6.5.2 Analys kognitiva behov  
Resultatet visar att merparten av respondenterna anser att möjligheten att få utöka sina             
kunskaper inom området och intresse för programmets innehåll i ganska stor grad har             
motiverat dem till att söka traineeprogrammet. Detta innebär att många respondenter delvis            
strävar efter att lära sig mer och utvecklas. Av resultatet framgår även att merparten av               
respondenterna i ganska stor grad har motiverats av chansen att få använda sina tidigare              
kunskaper praktiskt. Svaren kan innebära att de har sökt sig till ett program inom samma               
område som de tidigare har studerat till och därmed vill sätta sina kunskaper på prov. 
 
Maslow (1987) talar om kognitiva behov som individens strävan efter att veta och förstå              
saker, att lära sig nya saker och finna samband inom den nya kunskapen. Detta              
överensstämmer med respondenternas svar eftersom de har värderat intresset för att lära sig             
ny kunskap under i traineeprogrammet högt. Resultatet visar att respondenternas lärande är            
en faktor som har motiverat dem till att söka traineeprogram och är då även ett behov som de                  
strävar efter att uppnå. Maslow (1987) menar även att man strävar efter att veta någonting               
innan man strävar efter att förstå detta. Bland de frågor som ställdes inom denna kognitiva               
kategori kan intresset för programmets innehåll härledas till att veta någonting, och            
möjligheten att utöka sina kunskaper inom området kan härledas till att förstå någonting.             
Svaren visar ett högre medelvärde på frågan om intresset för programmets innehåll och kan              
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innebära att även respondenterna strävar efter, precis som Maslow (1987) menar, att veta             
någonting innan att förstå  någonting. 
 
Utöver att lära sig ny kunskap och att förstå detta vill människan även kunna kategorisera och                
systematisera sina tidigare erfarenheter för att kunna applicera dessa i ett nytt sammanhang 
(Maslow, 1987). I linje med det respondenterna har angett inom denna kategori finns det              
anledning att tro att många av dessa vill använda sina tidigare kunskaper, från exempelvis              
sina studier, i ett nytt sammanhang i form av ett traineeprogram. Detta medför då att               
kunskapen får en ny innebörd och kan då användas praktiskt vilket har värdesatts av              
respondenterna. 

6.6 Självförverkligande 

6.6.1 Resultat självförverkligande  
Tabell 7 visar att traineernas upplevelse av att självförverkligande har motiverat dem till att              
söka ett traineeprogram. För att undersöka detta löd frågorna: i vilken utsträckning sökte du              
dig till traineeprogrammet för din personliga utvecklings skull, i vilken utsträckning sökte du             
dig till traineeprogrammet för din karriärutvecklings skull och i vilken utsträckning sökte du             
dig till traineeprogrammet för att nå din fulla potential i ditt arbete. 
 
Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående självförverkligande 

Påstående N Medelvärde Std. avvikelse 

Personlig utveckling 89 3.83 0.43 

Karriärutveckling 89 3.72 0.58 

Uppnå full potential i arbetet 89 3.35  0.71 

 
Inom enkätens sista avsnitt, självförverkligande, ställdes tre frågor. Den första var i vilken             
utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för din personliga utvecklings skull.           
Medelvärdet på denna fråga var 3,83 vilket var närmast det högsta svarsalternativet “i stor              
grad”. Med en standardavvikelse på 0,43 på detta resultat innebär det att merparten av              
respondenterna besvarade frågan med antingen “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Nästa              
fråga var i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för din karriärutvecklings             
skull och medelvärdet var 3,72. Även detta medelvärde är närmast det högsta            
svarsalternativet “i stor grad” och med en standardavvikelse på 0,58 visar det att de flesta av                
respondenterna besvarade frågan med “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. Den sista frågan               
var i vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet för att nå din fulla potential i                
ditt arbete. Medelvärdet var aningen lägre än för de två tidigare ställda frågorna och visar ett                
resultat på 3,35. Med en standardavvikelse på 0,71 innebär det att merparten av             
respondenterna besvarade frågan med “i ganska stor grad” eller “i stor grad”. 
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6.6.2 Analys självförverkligande  
Resultaten visar att respondenterna har motiverats i ganska hög grad eller hög grad av              
självförverkligande. Det framgår av resultaten att de flesta traineerna värdesatte personlig           
utveckling och karriärutveckling samt att uppnå full potential i arbetet högt när de sökte till               
traineeprogrammen. Maslows (1943) teori utgår från de mest basala behoven till det högsta             
behovet, självförverkligande, vilket våra respondenter har graderat högt för vad som fått dem             
att söka till traineeprogrammet. Många av traineerna kan ha tillfredsställt de lägre behoven             
och känner därmed rastlöshet och vill vidareutvecklas för att påbörja eller nå längre i sina               
karriärer.  
 
Maslow (1943) menar att detta steg i hierarkin aldrig riktigt går att tillfredsställa och detta               
skulle innebära att om respondenterna blev tillfrågade igen senare i sitt arbetsliv, skulle man              
antagligen fortfarande få höga resultat när det kommer till självförverkligande. De kommer            
antagligen ha andra mål men strävan efter att hela tiden utvecklas försvinner inte enligt              
Maslow (1943). 
 
Den snabba karriärutveckling många traineer eftersträvar enligt Porsfelt (2001) kan således           
förklaras av denna rastlöshet då traineerna eftersträvar att arbeta med det de är ämnade att               
göra och nå sin fulla potential i arbetet. Att traineer utbildas mot en chefsbefattning (SAOL,               
2013) kan också innebära en motivationsfaktor inom behovet självförverkligande det vill           
säga att karriärutvecklas mot högre befattningar i arbetslivet. Även Byrne och Flood (2005)             
menar att bra jobb, höga löner och karriärutveckling motiverar till vuxenutbildning, vilka            
samtliga kan innefatta en strävan efter att förverkliga sig själv. Vidare menar Nikandrou et al.               
(2009) och Bron et al. (2013) att om traineernas kunskap kan tillämpas i deras personliga liv                
och utveckling kommer de att motiveras till utbildningen. Vi kan även se bland våra              
respondenters svar att de motiveras av personlig utveckling.  
 
Bland de resultat som hittills har presenterats tyder respondenternas svar på att de i störst               
grad har motiverats av möjligheten till personlig utveckling, karriärutveckling och intresse           
för programmets innehåll . Motivationsfaktorerna ekonomisk trygghet, anställningstrygghet       
och att få erkännande av andra för sina prestationer är de faktorer som respondenterna har               
ansett motiverat dem i minst grad. Hur skulle det se ut om vi istället försöker få fram vilka                  
motivationsfaktorer som har främst motiverat respondenterna inför att söka sig till ett            
traineeprogram? Svaret på detta följer i nästa avsnitt. 

6.7 De främsta motivationsfaktorerna 
Så här långt i studien har resultaten visat att personlig utveckling, karriärutveckling och             
intresse för programmets innehåll bidragit mest till att respondenterna sökte till ett            
traineeprogram. Alla studiens respondenter ställdes emellertid också inför frågan om vilka           
som var de främsta anledningarna till varför de sökte sig till traineeutbildningen, där de fick               
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välja max tre alternativ av 13 möjliga, avseende vilka som var de främsta anledningarna till               
varför de sökte sig till traineeprogrammet. 88 respondenter angav tre alternativ och en             
respondent angav endast ett. Som kan utläsas ur Figur 1 är att utvecklas personligen,              
karriärutvecklas och att bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden de främsta anledningarna          
till varför traineerna sökt till programmet.  

 

Figur 1: svarsfrekvensen på frågan: Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte dig till traineeutbildningen?  

 
Resultaten i Figur 1 visar de främsta motivationsfaktorerna som valts ut av samtliga             
respondenter. Denna fråga kan ses som en kontrollfråga eftersom den bekräftar många av             
svaren som går att utläsa från samtliga medelvärden tidigare i detta avsnitt. Vi kan även här                
se att faktorer som ingår i steget självförverkligande i Maslows behovshierarki har främst             
motiverat traineerna att söka programmet. Respondenterna har enligt dessa resultat          
motiverats av självförverkligande och uppskattning i form av att bli konkurrenskraftig bland            
framtida arbetsgivare. Resultaten som Figur 1 visar kommer att diskuteras ytterligare i            
kommande avsnitt. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av studiens resultat att presenteras. Vidare            
kommer studiens två frågeställningar att behandlas och en diskussion kring resultatets           
betydelse kommer att föras. Till sist kommer förslag till framtida forskning att diskuteras.  

7.1 Sammanfattning och behandling av frågeställningar 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får individer              
att söka till traineeprogram. För att uppnå detta syfte formulerades två frågeställningar: vilka             
motivationsfaktorer anser traineerna i de undersökta traineeprogrammen ha motiverat dem          
till att söka till programmet och vilka faktorer kan urskiljas som mest framträdande             
motivationsfaktorer till varför traineerna sökt till programmen. Dessa frågeställningar har          
besvarats genom att titta på resultaten från enkätundersökningen som distribuerades till           
traineer på fem olika bolag.  

7.1.1 Vilka motivationsfaktorer anser traineerna i de undersökta        
traineeprogrammen ha motiverat dem till att söka till programmet? 
Från de medelvärden som har tagits fram i de fem olika kategorierna kan det utläsas av                
resultatet vilka motivationsfaktorer som i högst grad har motiverat traineerna att söka till             
traineeprogram. Respondenternas möjlighet till karriärutveckling, personliga utveckling och        
intresse för programmets innehåll har högst medelvärde och lägst spridning. Även faktorerna            
att göra dig konkurrenskraftig bland framtida arbetsgivare och att få utföra meningsfulla            
arbetsuppgifter visar höga medelvärden och har således i hög grad motiverat många av             
traineerna att söka till ett traineeprogram. Personlig utveckling och karriärutveckling är de            
enda frågorna där ingen av respondenterna har besvarat frågan med “i liten grad” vilket är det                
lägsta möjliga svarsalternativet. Utöver intresset för programmets innehåll, är även lärandet i            
sig en faktor som har motiverat respondenterna i hög grad. 
 
Vi kan konstatera att de eventuella motivationsfaktorer som motiverat traineerna i högst grad             
speglar olika nivåer av behov i Maslows behovshierarki. Karriärutveckling och personlig           
utveckling är behov av självförverkligande, intresse för programmets innehåll är ett kognitivt            
behov och att göra sig konkurrenskraftig för framtida arbetsgivare samt att få utföra             
meningsfulla arbetsuppgifter innefattar behov av uppskattning. Följaktligen går det inte att           
dra en slutsats om att alla traineer befinner sig på en viss nivå i Maslows behovshierarki utan                 
traineerna har motiverats av alla faktorer och behov i någon grad. Dock kan sägas att               
resultaten indikerar att traineerna redan tillfredsställt vissa av de lägre behoven, såsom            
trygghet,  då frågor inom detta område inte genererade lika höga medelvärden.  
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Traineerna motiverades i högre grad av att få in en fot på arbetsmarknaden än av de två andra                  
frågorna som ställdes kring trygghetsbehoven i enkäten. Detta speglar vad Porsfelt (2001) och             
Bron et al. (2013) menar motiverar individer till att söka traineeprogram, det vill säga att               
skapa en språngbräda för en framtida karriär och viljan att få ett bra jobb. Forskningen               
fokuserar dock inte på faktorer som anställningstrygghet och ekonomisk trygghet när man            
diskuterar motivation för att söka traineeprogram. Eftersom samtliga av studiens          
respondenter har fullgjort eftergymnasiala studier och 99% av dessa har en akademisk            
examen finns det anledning att anta att de inte motiveras av faktorer som exempelvis              
anställningstrygghet eftersom respondenterna med stor sannolikhet vet att de har goda           
chanser till bra jobb inom det område som de har valt att studera. Detta skulle kunna vara en                  
anledning till varför tidigare forskning inte har fokuserat på dessa typer av            
motivationsfaktorer. Dock har det visat sig i denna studie att traineerna även motiveras av              
ekonomisk trygghet och anställningstrygghet men inte i lika hög grad som andra            
motivationsfaktorer. 
 
Motivation inför vuxenutbildning beror på gemenskapen på arbetsplatsen, den sociala          
arbetsmiljön och företagskulturen på arbetsplatsen (jfr Porsfelts 2001, Orpen 1999, Ellström           
1996, Mayo 1945). Våra respondenter har bekräftat att de motiverats av tillhörighet och             
motivationsfaktorerna gemenskap och företagskultur vilket är i linje med vad tidigare studier            
tar upp kring att motivation och tillhörighet.  
 
Denna studies resultat indikerar även att respondenterna har motiverats av inre och yttre             
uppskattning. Att traineerna motiveras av personliga mål, ansvarstagande och att utföra           
meningsfulla arbetsuppgifter stämmer överens med vad andra studier funnit som          
motivationsfaktorer inför utbildning (jfr t.ex. Orpen 1999, Ellström 1996, Cropley 1985). Att            
traineerna motiverats av att bli konkurrenskraftiga bland framtida arbetsgivare         
överensstämmer också med flertalet andra studiers fynd (jfr Porsfelt 2001, Nikandrou et al.             
2009, Byrne & Flood 2005). Porsfelt (2001) menar dock att traineer motiveras av social              
bekräftelse vilket även kan noteras i våra resultat. Dock motiverade de yttre behoven inte              
traineerna i lika stor grad som de inre uppskattningsbehoven. Detta kan bero på att de inre                
uppskattningsbehoven är viktigare för respondenterna. Att erkänna att man motiveras av           
erkännande av andra är något som eventuellt bryter mot sociala normer och det kan därför               
vara så att man inte besvarar  den frågan med lika stor uppriktighet.  
 
Forskare (jfr. Nikandrou et al. 2009, Orpen 1999 & Buch et al. 2010) som studerat motivation                
och vuxenutbildning är överens om att själva lärandet är en faktor som motiverar i stor grad.                
Även Ellström (1996) menar att vuxna motiveras till utbildning om det finns tydliga mål och               
lärandepotential, vilket det oftast finns i ett traineeprogram. Programmets innehåll och           
lärande är centralt under ett traineeprogram och man bör därmed kunna anta att själva              
kunskapsförvärvet är en viktig motivationsfaktor för att söka sig till programmet, vilket våra             
respondenter har bekräftat.  
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Nikandrou et al. (2009) har funnit att den kunskap som man kan använda sig av i privatlivet                 
och för sin personliga utveckling är en stark motivationsfaktor inför valet att utbilda sig,              
vilket våra respondenters svar bekräftar. Att respondenterna i denna studie har motiverats av             
karriärutveckling råder det ingen tvekan om. Porsfelt (2001) talar om att det är högt rankat               
och ansett i samhället att vara chef. Porsfelt (2001) anser att en chefsposition är någonting               
centralt i samhället och att vara trainee är vägen till en sådan position. Enligt Svenska               
Akademin är trainee en “person som utbildas av företag till chefsbefattning” (SAOL, 2013).             
Uppmärksamheten som personer med höga positioner i arbetslivet får i dagens samhälle            
skulle kunna vara anledningen till varför denna studies respondenter motiverats av           
karriärutveckling i så stor grad. Traineerna har även motiverats av att uppnå sin fulla              
potential i sitt framtida arbete, vilket kan höra ihop med en framtida önskad             
karriärutveckling. Exempelvis om en individ strävar efter att nå sin fulla potential i form av               
en chefsposition, är deltagande i ett traineeprogram ett alternativ för att uppnå detta. 

7.1.2 Vilka faktorer kan urskiljas som mest framträdande motivationsfaktorer         
till varför traineerna sökt till programmen? 
Traineerna fick svara på en fråga i enkäten där de fick välja max tre alternativ bland samtliga                 
motivationsfaktorer som undersöktes, se Diagram 1, som de främsta anledningar till att de             
sökt programmet. Den främsta motivationsfaktorn visade sig vara personlig utveckling.          
Därefter ansåg merparten av traineerna att karriärutveckling och möjligheten att bli           
konkurrenskraftig bland framtida arbetsgivare har varit de främst bidragande faktorerna som           
har motiverat dem att söka sig till ett traineeprogram. Diagram 1 visar även tydligt att endast                
ett fåtal av respondenterna har valt exempelvis ekonomiska faktorer, anställningstrygghet och           
status som bidragande faktorer.. Detta styrker det vi har diskuterat ovan (se avsnitt 6.6.2)              
angående att traineerna redan har tillfredsställt dessa lägre behov i Maslows behovstrappa,            
och istället söker efter att tillfredsställa behov som kan leda till självförverkligande.  
 
Utvecklingsmöjligheter är motivationsfaktorer som har skattats högt av respondenterna,         
vilket stämmer överens med tidigare forskning, där karriärutveckling och personlig          
utveckling är något som motiverar individer att utbilda sig. Porsfelt (2001) menar att traineer              
kan ackumulera kunskaper under en kort tid vilket kan skynda på deras karriärutveckling.             
Även SAOL (2013) definierar trainee som någon som utbildas mot en chefsbefattning vilket             
överensstämmer med Porsfelts (2001) resonemang kring att traineer utbildas och skaffar ett            
“körkort” för att bli chef. Detta kan motivera individer att söka traineeutbildningar då de ser               
det som ett sätt att snabbt karriärutvecklas vilket det också tyder på att traineerna i denna                
studie till stor del motiveras av. Att respondenterna i denna studie strävar efter att bli just                
chefer är dock inte något vi kan veta. Porsfelts studie från 2001 kan vara daterad och                
karriärutveckling kan betyda något annat för traineer idag. Vilken typ av mål eller vad              
traineer vill utvecklas mot i och med utbildning är inte något tidigare forskning behandlar              
förutom vad gäller viljan att få ett bra jobb eller att sträva mot en hög position i arbetslivet.                  
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Att våra respondenter skattat karriärutveckling men också personlig utveckling högt skulle           
kunna innebära att det finns en strävan efter mer än bara karriärmässiga mål bland traineer               
idag. 
 
Porsfelt (2001) talar även om huruvida individer strävar efter att bli eftertraktade på             
arbetsmarknaden och att det är omgivningens syn på hur man bör vara som påverkar. Han               
menar då att det är sociala motivationsfaktorer som påverkar det faktum att många vill öka               
sina kompetenser och bli mer konkurrenskraftiga. Respondenterna i denna studie har angett            
möjligheterna att öka sin egen konkurrenskraftighet som en av de främsta           
motivationsfaktorerna till att påbörja traineeprogrammet. Detta kan förstås som sociala          
motivationsfaktorer (Porsfelt, 2001), men även som att de värdesätter ökad kompetens           
framför lojalitet till arbetsgivaren när det handlar om karriärutveckling och social bekräftelse            
(jfr Porsfelt, 2001). Denna studies respondenter väljer möjligtvis framgång, förmåga att           
förvärva ny kunskap och att kunna klättra inom en organisation eller söka sig till nya företag                
framför att stanna upp i sin utveckling och upprätthålla sin lojalitet till nuvarande             
arbetsgivare. 
 
Tidigare forskning har inte behandlat vilka motivationsfaktorer som främst motiverar          
individer till att söka vuxenutbildning eller traineeprogram. Detta kan bero på att det är svårt               
att generellt diskutera och analysera de främsta motivationsfaktorerna eftersom det givetvis           
skiljer sig mellan olika grupper, branscher och traineeprogram. Det är dock intressant att             
undersöka vad denna studies respondenter främst har motiverats av. Det visade sig inte vara              
lärandet eller programmets innehåll vilket många forskare anser är centralt för motivation till             
att söka vuxenutbildning eller traineeutbildning (jfr. Buch et al. 2010, Orpen 1999, Nikandrou             
et al 2009). Istället var det personlig utveckling, karriärutveckling och att bli            
konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Dessa resultat skulle kunna förklaras av         
respondenternas ålder och tydliggöra varför inte själva lärandet är den främsta           
motivationsfaktorn. Om de tillfrågade hade varit äldre hade personlig utveckling eventuellt           
inte blivit en av de främsta motivationsfaktorerna då äldre personer kan antas ha nått längre i                
sin personliga utveckling och då inte motiveras i lika hög grad av detta. Samma kan gälla för                 
karriärutvecklingen och att bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Om de tillfrågade varit           
äldre hade de eventuellt nått längre i karriären och inte motiverats lika mycket av det, då de                 
redan kan vara konkurrenskraftiga eller ha skaffat sig verktyg för karriärutveckling. Vilka            
motivationsfaktorer individer motiveras av då de söker traineeutbildningar skulle därmed          
kunna härledas till de sökandes ålder vilket är något som tidigare forskning inte berör. 

7.2 Resultatets implikation 

Vad som fick oss att bli intresserade av att undersöka fenomenet traineeprogram och vad som               
får individer att söka dit, var det ökade antalet traineeprogram på den svenska             
arbetsmarknaden. Som nämnts inledningsvis är det viktigt för både organisationer och           
individer att följa med i en snabb utveckling inom bland annat IT, ekonomi och teknologi på                
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en samhällelig och global nivå (Ahl, 2004). För att öka ett företags konkurrenskraft är              
utbildning en väg att ta för att uppnå detta. Individer gynnas av utbildning eftersom det               
medför att de utvecklar sin kompetens och får möjligheten att ingå i en gemenskap på ett                
företag, samtidigt som företaget kan gynnas av att ha anställda med hög kompetens. För att               
en organisation ska kunna dra nytta av dess medarbetares kompetens är det viktigt att både               
motivera och erbjuda utbildningsmöjligheter, men till att börja med behöver organisationen           
locka individer att vilja söka en plats hos dem.  
 
Då vi läste in oss på området traineeprogram upptäcktes en rådande brist på tidigare              
forskning angående motivation inför valet att söka traineeprogram. Därför valde vi att även             
titta på studier som behandlat forskning kring motivation inför att söka vuxenutbildning.  
 
Resultatet från denna studie avviker inte nämnvärt från tidigare forskning, istället bekräftas            
tidigare fynd. Eftersom bristen på forskning inför valet att söka sig till traineeprogram är stor,               
kan denna studies resultat bidra med kunskap kring motivationsfaktorer för att söka            
traineeprogram. Studiens resultat bekräftar även att forskning om motivation och          
motivationsfaktorer för att söka och delta i vuxenutbildning går att tillämpa då man talar om               
valet inför att söka sig till ett traineeprogram. I linje med tidigare forskning visar studiens               
resultat att framträdande motivationsfaktorer har varit bland annat en vilja att bli            
konkurrenskraftig, att karriärutvecklas, att få lära sig ny kunskap och personlig utveckling.            
Samtidigt kan det vara så att respondenterna har ansett att de motivationsfaktorer som har              
tagits upp i enkäten har påverkat och motiverat dem, men att andra faktorer som inte har                
nämnts även har motiverat dem. Trots detta anser vi att de resultat som studien har visat på                 
fortfarande är högst aktuella i sammanhanget då de går i linje med vad andra forskare funnit.  
 
I praktiken kan denna studies resultat underlätta för företag som vill locka till sig fler               
medarbetare till deras traineeprogram eller till deras arbetsplats. De har möjlighet att påverka             
hur företaget uppfattas av andra inom områden såsom trivsel på arbetsplatsen, god            
företagskultur som andra vill vara en del av och vad de väljer att erbjuda traineer som söker                 
sig till deras program i form av arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Dock har ett             
bekvämlighetsurval gjorts och ett externt bortfall förekommit som begränsar studiens          
generaliserbarhet men likväl kan resultaten ge en indikation och peka ut viktiga fynd kring              
vilka motivationsfaktorer individer inom dessa branscher motiveras av inför valet att söka ett             
traineeprogram.  

7.3 Studiens kvalitet och begränsningar 
I enkäten som användes i denna studie utformades enkätfrågor som baserades på både teori              
och tidigare forskning. Frågorna har sedan disponerats och kategoriserats inom ramen för den             
valda teorin som de sedan skulle analyseras utifrån. Eftersom frågorna har utformats efter             
vald teori och tidigare forskning som belyst samma område, har det inneburit att andra              
eventuella motivationsfaktorer inte har behandlats i enkäten. Hade fler motivationsfaktorer          
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tagits upp hade detta med stor sannolikhet påverkat studiens resultat. Att studiens            
respondenter besvarade enkäten efter att de blivit anställda vid traineeprogrammet kan också            
ha påverkat respondenternas svar. Uppfattningen om vilka motivationsfaktorer som motiverat          
dem kan ha varit olika vid ansökan till programmet och efter de blivit anställda.  
 
Faktorer som hade berört respondenternas bakgrund valdes bort eftersom det inte låg i linje              
med övriga fokusområden. Tidigare forskning belyser det faktum att en individ kan påverkas             
och motiveras i hög grad av både sin omgivning och uppväxt. Detta är någonting som kan                
kritisera valet av frågor som utformades i enkäten. Däremot anser vi att en individs bakgrund,               
uppväxt och omgivning skulle innebära en helt ny studie, en studie där exempelvis Maslows              
behovshierarki inte längre skulle vara aktuell. Frågorna i den slutgiltiga enkätutformningen           
går att härledas till samtliga av de steg som Maslow tar upp i sin teori om behov. Detta var en                    
stark bidragande faktor till varför det inte var möjligt för oss att undersöka motivation              
påverkad av respondenternas bakgrund. 
 
Studien har utförts med en kvantitativ metodansats vilket var gynnsamt för att uppnå syftet              
som var att bidra till forskningen inom vilka motivationsfaktorer som motiverar individer att             
söka till traineeprogram inom IT-, bank- och konsultsektorn. Eftersom en enkät på ett snabbt              
och effektivt sätt kan nå ut till många potentiella respondenter har det tillfört möjligheten att               
få många svar som vi sedan har kunnat kvantifiera och dra relevanta slutsatser från. Det har                
även synliggjort de mest framträdande motivationsfaktorerna på ett tydligt sätt och vi har             
kunnat jämföra dessa med de medelvärden som även tagits fram. För denna specifika studies              
syfte har en kvantitativ metodansats i form av en enkät varit ett gynnsamt tillvägagångssätt.              
Med exempelvis intervjuer däremot, hade vi haft möjlighet att ta reda på vad som ligger till                
grund för vad respondenterna motiveras av, samt haft utrymme att ta reda på fler faktorer som                
skulle kunna användas i en ytterligare enkätundersökning. I sådant fall hade vi haft ytterligare              
belägg som stärker valet av enkätfrågor. 
 
För att i största möjligaste mån säkerställa studiens validitet, har ordentligt med tid avsatts för               
arbetet med framförallt syftet med studien, dess frågeställningar och enkätfrågor för att            
säkerställa studiens kvalitet och relevans. Vi inspirerades av andra studiers enkäter vad gäller             
utformning och design och lät frågorna utformas med grund i teorin. Samtliga delar             
diskuterades noggrant samt ändrades ett flertal gånger. Det utfördes även en pilotstudie där             
respondenterna uppmanades att lämna feedback på formuleringar, frågeföljd och enkätens          
utformning. Enkäten reviderades ytterligare en gång efter värdefull feedback från          
pilotstudiens respondenter. Eftersom studiens enkätfrågor inledningsvis utformades efter        
andra studier med liknande fokusområde bidrog detta till studiens validitet på ett positivt sätt.              
Att det utfördes en pilotstudie som tilldelades till individer som för närvarande deltog i ett               
traineeprogram, bidrog även till högre validitet. Respondenterna hade möjlighet att se           
enkäten med ett nytt perspektiv och eftersom de var deltagare i ett traineeprogram kunde de               
lyfta fram frågetecken och svarsalternativ som borde finnas med i enkäten. Efter att frågorna              
hade ställts inom samtliga kategorier fanns det ytterligare en fråga där respondenterna fick             
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välja bland samtliga motivationsfaktorer som hade tagits upp tidigare i enkäten, och välja             
max tre av dessa som de ansåg vara viktigast. Detta bidrog även till en högre validitet                
eftersom resultaten från den frågan var i linje med resultaten från övriga frågor i enkäten. 
 
Det går även att diskutera det faktum att respondenterna deltog i denna studie via en               
webbenkät. Respondenterna kunde besvara enkäten när det när de passade dem bäst inom den              
angivna tidsramen. Däremot mottog traineerna enkäten från programledaren hos respektive          
traineeprogram, vilket kan ha medfört en känsla av att de borde besvara enkäten eftersom              
deras närmsta chef har uppmanat till detta, även om deltagandet var frivilligt. Av motsatta              
skäl kan studiens validitet ha påverkats på ett positivt sätt eftersom de tillfrågade varken              
träffade eller hade någon form av kontakt med oss som forskare. Bristen på personlig kontakt               
kan ha minskat känslan av att de borde delta i studien för vår skull. I följebrevet står det även                   
att studiens resultat kommer att publiceras i efterhand och detta kan ha påverkat traineerna till               
att besvara frågorna på ett sätt som de trodde att deras programchef ville. Däremot kan vår                
frånvaro och det faktum att samtliga svar hanterades konfidentiellt ha bidragit till att             
respondenterna ändå besvarade enkäten så sanningsenligt som möjligt, vilket i sådant fall            
påverkar studiens validitet positivt. Trots detta har motivationsfaktorerna arbeta som något           
prestigefyllt och få erkännande av andra för dina prestationer skattats aningen lägre än             
övriga faktorer inom kategorin uppskattning. Antingen är detta faktorer som många inte            
motiveras av eller så har de inte besvarat dessa två frågor sanningsenligt. Detta ger oss               
anledningen att tro att många respondenter inte vill erkänna eller visa för andra att de               
motiveras av status och prestige i hög grad, vilket kan bero på sociala normer.  
 
Att deltagandet var frivilligt och att samtliga svar skulle behandlas konfidentiell kan ha varit              
en bidragande faktor till att många av individerna som enkäten distribuerades till valde att              
inte besvara enkäten då några konsekvenser inte kom av att inte besvara den. Trots väl               
utformade enkätfrågor och att enkäten endast tog ett par minuter att besvara var det externa               
bortfallet stort. Det är svårt att veta varför det externa bortfallet var så pass stort men det kan                  
bero på de tidsramar traineerna hade på sig att besvara enkäten och att en påminnelse inte                
skickades ut. Ytterligare en orsak kan ha varit att respondenterna inte hade någon personlig              
kontakt med oss som författare, vilket hade kunnat öka viljan att besvara enkäten. Dock              
uppmanades traineerna att besvara enkäten av de programansvariga och de bekanta av oss,             
vilket borde ha gjort vissa mer benägna att besvara enkäten. Antalet respondenter i denna              
studie anses dock vara tillräckligt många för att kunna dra slutsatser från resultaten och ställa               
dessa i relation till tidigare forskning och teori. 
 
Det kan vara så att en enkät besvaras mer sanningsenligt än under en intervju eftersom               
respondenterna får möjlighet att göra det på egen hand, utan att en intervjuare söker efter               
specifika svar och har möjlighet att vinkla frågorna efter det. Respondenten kan också vilja              
ge socialt önskvärda svar på grund av press från intervjuaren. En enkät innebär dock              
nackdelar eftersom det inte finns utrymme att ta del av mer information än vad svaren på de                 
frågor som ställs i enkäten ger. Trots att forskare kan vara ute efter fler svar är det viktigt att                   
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beakta respondenternas upplevelse av enkäten. Är frågorna för långa eller otydliga kan detta             
leda till att frågorna besvarar slarvigt eller ofullständigt, någonting som i sin tur påverkar              
resultatet.  
 
Vi anser även att studiens reliabilitet ligger på en fullt acceptabel nivå eftersom innehållet i               
enkäten har skapats ur teman, som i sin tur har baserats på motivation inom traineeprogram,               
vuxenutbildning och i arbetslivet enligt både teori och tidigare forskning. Studiens           
respondenter har tilldelats samma enkät och den har innehållit kontrollfrågor som styrker de             
övriga resultaten som enkäten visat. Eftersom utformning, framställning och genomförande          
har beskrivits på ett tydligt sätt utan att någonting har utelämnats ur rapporten, kan studien               
replikeras med likvärdiga resultat. Eftersom ingen av oss för närvarande deltar i ett             
traineeprogram, eller är verksamma inom de sektorer som har undersökts i denna studie,             
anser vi att resultatet inte har förvrängts eller påverkats av några förutfattade meningar. På              
grund av dessa faktorer anser vi att studien inte innehåller några tillfälliga fel och är               
tillförlitlig. Det som eventuellt gjort studiens reliabilitet lidande är det externa bortfallet,            
vilket kan försvåra en tänkbar replikation.  

7.4 Konklusion 
Studien har utgått från en deduktiv ansats med syftet att bidra med kunskap om vilka               
motivationsfaktorer som får individer att söka till traineeprogram. I studiens resultat har det             
visat sig att traineerna på de undersökta bolagen motiveras i viss grad av alla steg i Maslows                 
behovshierarki. Dock har traineerna i större grad motiverats av de högre behoven i Maslows              
hierarki vilket kan betyda att många traineer redan tillfredsställt de lägre behoven och därmed              
inte behöver tillfredsställa dessa på sin arbetsplats. Det visade sig vidare att traineerna             
motiverades främst av personlig utveckling, karriärutveckling och av att bli konkurrenskraftig           
bland framtida arbetsgivare.  
 
Som bidrag till det pedagogiska forskningsfältet ger denna studie vidare kunskap om            
lärprocesser inom kulturella och sociala sammanhang, i detta fall utbildning under           
traineeprogram. Utbildning är ett exempel på en sådan process där individer formas och             
utvecklas. Denna studie visar att respondenter strävar efter att bland annat formas och             
utvecklas i trainee-rollen. För att uppnå detta har de sökt sig till ett traineeprogram där               
exempelvis personlig utveckling och karriärutveckling har varit framträdande        
motivationsfaktorer. Resultatet och bidraget till den pedagogiska forskningen går dock endast           
att applicera på traineerna i denna studie, då ett bekvämlighetsurval har gjorts och ett externt               
bortfall förekommit. Studiens resultat bekräftar mycket av tidigare forskning, både kring           
motivation till att söka traineeprogram men också motivation för att söka vuxenutbildning.            
Därmed har denna studie bidragit till forskning genom att bekräfta att det är liknande eller till                
viss del samma motivationsfaktorer som driver individer att söka till traineeprogram och till             
vuxenutbildning. En slutsats vi drar från studiens resultat är att individer i stor grad motiveras               
av de högre behoven i Maslows behovshierarki när de söker till ett traineeprogram.  
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7.5 Förslag till framtida forskning  
Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får               
individer att söka till traineeprogram inom IT-, bank- och konsultsektorn. Forskning           
angående vad som motiverar individer att välja vidareutbildning och framförallt utbildning i            
form traineeprogram är relativt liten. Det vore därmed intressant om fler liknande studier             
utfördes inom samma område för att finna likheter och skillnader i jämförelse med de resultat               
som denna studie har fått fram. Eftersom studien har utförts med en kvantitativ metod              
innebär det att vi inte har någon vetskap kring respondenternas tankar och känslor kring de               
motivationsfaktorer som de ansett har motiverat dem till att söka traineeprogram. Det vore             
därmed intressant om en liknande studie utfördes med ett kvalitativt tillvägagångssätt för att             
bidra med en djupare förståelse kring respondenternas utsagor och upplevelser angående           
vilka deras främsta motivationsfaktorer har varit. En sådan studie skulle även ha större             
möjlighet att finna övriga motivationsfaktorer som inte har tagits upp i denna studie. Det vore               
även intressant om fler studier utfördes inom andra sektorer än IT, bank och             
konsultbranschen för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan olika branscher. Som            
nämndes tidigare finns det även anledning att tro att individer påverkas mycket av sin              
omgivning och bakgrund, någonting som vi valde att inte gå in på i denna studie. Det vore                 
därför intressant om fler studier utfördes som berör respondenternas bakgrund och på vilket             
sätt denna har påverkat individerna till att söka traineeprogram. 
 
 
 
 

 

 

 

  

56 



 

8. Referenser 
Ahl, H., Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, & HLK, L. l.  

(2004). Motivation och vuxnas lärande: En kunskapsöversikt och problematisering. 
 
Barnow, B. S. (1986). Evaluating employment and training programs. Evaluation and  

Program Planning, 9 (1), 63-72. doi:10.1016/0149-7189(86)90009-1 
 
Bron, A., Edström, E., Thunborg, C. Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms  

universitet, & Samhällsvetenskapliga fakulteten. (2013). Motives, commitment and  
student identity in higher education: Experiences of non-traditional students in  
sweden. Studies in the Education of Adults, 45 (2), 177. 

 
Bryman, A., & Nilsson, B., 1943. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder  (2., [rev.] uppl.  

ed.). Malmö: Liber. 
 
Buch, R., Dysvik, A., & Kuvaas, B. (2010). Trainee programme reactions and work  

performance: The moderating role of intrinsic motivation. Human Resource  
Development International , 13(4), 409-423. doi:10.1080/13678868.2010.501962 

 
Byrne, M., & Flood, B. (2005). A study of accounting students' motives, expectations and  

preparedness for higher education. Journal of further and Higher Education, 29 (2),  
111-124. doi:10.1080/03098770500103176 

 
Civilekonomerna (2016). Traineeprogram.  Hämtad 17 november, 2016, från,  

https://civilekonomerna.se/traineeprogram  
 
Cropley, A. J. (1985). Motivation for participation in adult education. In J. H. Knoll (Ed.),  

Motivation for adult education. München: Saur. 
 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human  

behavior . New York: Plenum.  
 
De Jong, R. Streumer, J. N. Van der Klink, M. R. & Van Zolingen, S. J. (2000) Implementing  

On-The-Job Training: Critical Success Factors. International Journal of Training and  
Development , Vol. 4, no. 3, s. 208-217 

 
Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik.  (2. [omarb.] uppl.)  

Lund: Studentlitteratur.  
 
Eliasson, A., 1959. (2006). Kvantitativ metod från början . Lund: Studentlitteratur. 
 
Ellström, P.-E. (1996). Rutin och reflektion. In P.-E. Ellström, B. Gustavsson & S. Larsson  

(Eds.), Livslångt lärande  (pp. 142-179). Lund: Studentlitteratur. 
 
FinansTidningen (1996) Rekrytering. Specialbilaga November 1996 - Sektion II.  

FinansTidningen. 

57 



 

 
Giota, J. (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och  

prestationer i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige , 11 (2), 94-115. 
 
Hein, H. H. (2012). Motivation: Motivationsteorier & praktisk tillämpning  (1. uppl. ed.).  

Stockholm: Liber. 
 
Hilding, L., 1963, & Lunds universitet. Sociologiska institutionen. (2011). Är det så här vi  

är: Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter 
 
Husén, T. (1958). Vuxna lär . Stockholm: Ehlins. 
 
Knowles, M. S. (1989).  The making of an adult educator. San Fransisco: JosseyBass 
 
Maslow, A. A. (2000). The Maslow business reader . New York: Wiley. 
 
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50 (4), 370-396.  

doi:10.1037/h0054346 
 
Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality. (3. ed.) New York: Harper & Row. 
 
Mayo, E. (1945). The social problems of an industrial civilization . Boston: Harvard Univ. 
 
Motivation, Nationalencyklopedin . Hämtas 8 december 2016, från,  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation 
 
Motivation, Svenska Akademiens ordlista  (SAOL)., 2013.  Hämtad 8 december, 2016, från,  

http://sok.saol.se/Saol13_Sidor2.pl 
 
Nikandrou, I. Brinia, V. & Bereri, E. (2009) "Trainee perceptions of training transfer: an  

empirical analysis", Journal of European Industrial Training, Vol. 33, s. 255-270 
 
Nikandrou, I., Brinia, V., & Bereri, E. (2009). Trainee perceptions of training transfer: An  

empirical analysis. Journal of European Industrial Training, 33 (3), 255-270.  
doi:10.1108/03090590910950604 

 
Orpen, C. (1999). The influence of the training environment on trainee motivation and  

perceived training quality. International Journal of Training and Development , 3(1),  
34-43. doi:10.1111/1468-2419.00062 

 
Porsfelt, D. (2001). Management trainee: Möten med förhinder.  (Doktorsavhandling). Luleås  

tekniska universitet 
 
Skaalvik, E., & Finbak, L. (2001). Adult education in Great Britain, Norway and Spain.  

MOBA Project, The Norwegian Institute for Adult Education . 
 
Skorstad, E. (2011) Rätt person på rätt plats: Psykologiska metoder för rekrytering och  

ledarskapsutveckling,  Lund: Studentlitteratur 

58 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation


 

 
Statistiska Centralbyrån (SCB)., 2001. Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra  

blanketter,  hämtad 8 november, 2016, från, http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ 
OV9999_2000I02_BR_X97%C3%96P0101.pdf 

 
Trainee, Nationalencyklopedin . Hämtad 3 november, 2016, från,  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trainee 
 
Trainee, Svenska Akademiens ordlista  (SAOL)., 2013.  Hämtad 8 december, 2016, från, 

http://sok.saol.se/Saol13_Sidor2.pl?ord=a&grad=M 
 
Traineeguiden. (2016) Om traineeprogram - vad är trainee?  Hämtad 22 november, 2016,  

från, http://www.traineeguiden.se/om-traineeprogram 
 
Trost, Jan. 2007. Enkätboken.  3:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Uppsala Universitet, Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier. Hämtad 4  

december, 2016, från, http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/ 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning . Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
von Treuer, K., McHardy, K., & Earl, C. (2013). The influence of organisational  

commitment, job involvement and utility perceptions on trainees’ motivation to  
improve work through learning. Journal of Vocational Education & Training , 65 (4),  
606-620. 

 

 

 

 

  

59 

http://www.traineeguiden.se/om-traineeprogram
http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/


 

Bilaga 1 - Enkät  
Frågor: (intervallskala 1-4) 
Lärande 
I vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet: 

- för att utöka dina kunskaper inom ditt arbetsområde? 
- för att använda dina tidigare kunskaper praktiskt? 
- för att du var intresserad av programmets innehåll? 

 
Trygghet 
I vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet: 

- för att få in en fot  på arbetsmarknaden? 
- för att få ekonomisk trygghet? 
- för att få anställningstrygghet? 

 
I organisationen 
I vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet: 

- för att känna gemenskap med arbetskamrater? 
- för att bli en del av företagskulturen i organisationen? 

 
Erkännande  
 I vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet: 

- för att uppnå personliga mål i arbetet? 
- för att få ta ansvar i arbetet? 
- för att få utföra arbetsuppgifter som är meningsfulla för dig? 

 
- för att få erkännande av andra för dina prestationer? 
- för att göra dig konkurrenskraftig bland framtida arbetsgivare? 
- för att arbeta som något prestigefyllt? 

 
Utveckling  
I vilken utsträckning sökte du dig till traineeprogrammet: 

- för din personliga utvecklings skull? 
- för din karriärutvecklings skull? 
- för att nå din fulla potential i ditt arbete? 

 
Främsta motivationen till att söka  
Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte dig till traineeutbildningen? 
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Kryssa för de tre faktorer som bidrog mest till att du sökte till traineeprogrammet. (Kryssfrågor, max 3                 
svar) 
För att få anställningstrygghet 
För att få ekonomisk trygghet 
För att få känna gemenskap med arbetskamrater 
För att kunna bygga ett kontaktnät 
För att få ta ansvar i arbetet  
För att få utföra meningsfulla uppgifter 
För att få erkännande av andra 
För att göra dig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden 
För att få status i din omgivning 
För att få lära dig saker inom området 
För att du var intresserad av programmets innehåll 
För att få utvecklas personligen  
För att få karriärutvecklas  
 
Bakgrund: 
Vi kommer nu avsluta enkäten med att ställa några bakgrundsfrågor. 
Vilket kön identifierar du dig med? (Nominal) 
Kvinna 
Man  
Annat 
Vet ej/vill ej svara  
 
Hur gammal är du? (nominal) 
Under 20 år  
21-30 år 
31-40 år 
41-50 år  
Över 50 år 
Vet ej/vill ej svara 
 
Inom vilken bransch verkar din organisation? (nominal) 
Om din organisation passar in på flera svarsalternativ, välj det alternativ som organisationen främst              
verkar inom. 
Bank 
IT 
Konsultbolag 
Vet ej/vill ej svara 
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Vilken utbildningsnivå är den högsta du avklarat? (nominal) 
Gymnasieexamen 
Yrkesutbildning 
Kandidatexamen 
Magisterexamen 
Masterexamen 
Doktorsexamen  
Vet ej/vill ej svara  
Annan 
 
Vad har du studerat till? (nominal) 
Ekonom 
Systemvetare/Datavetare 
Civilingenjör/Högskoleingenjör 
Jurist 
Personalvetare 
Samhällsvetare 
Vet ej/vill ej svara 
Övrigt 
 
Om du har arbetat vid sidan av dina studier, till vilken sysselsättningsgrad? (nominal) 
Heltid 
Deltid 
Har ej arbetat vid sidan av studierna 
Vet ej/vill ej svara 
 
Vilken är den högsta utbildningsnivå båda dina föräldrar avklarat? (nominal) 
Välj det alternativ som gäller för BÅDA föräldrarna. T.ex. har bara en akademisk utbildning väljer du                
det lägre utbildningsalternativet.  
Grundskola 
Gymnasieexamen 
Yrkesutbildning 
Akademisk examen 
Vet ej/vill ej svara 
Övrigt 
 
Innehar minst en av dina föräldrar en chefsposition? (nominal) 
Ja 
Nej 
Vet ej/vill ej svara 
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Bilaga 2 - Följebrev 
Hej! 
 
Vi kontaktar dig då du deltar eller har deltagit i ett traineeprogram. Vi skulle uppskatta om du                 
tog några minuter till att svara på vår enkät. 
 
Våra namn är Louise Eriksson och Kathinka Evers, vi är två studenter från Uppsala              
Universitet som läser vår sista termin på Personalvetar-programmet och skriver nu vår            
kandidatuppsats.  
 
Vårt syfte är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som påverkar individer att söka till               
traineeprogram. Frågorna i enkäten är formulerade kring motivationsfaktorer och är          
fokuserade på åtta olika områden.  
 
Enkäten består av 26 frågor och kommer ta ca 5 minuter att svara på. Resultatet kommer                
enbart att användas till vår uppsats och sedan raderas. Varje svar på enkäten betyder mycket               
för vårt resultat och det forskningsbidrag vi kan ge. Resultatet kan du senare ta del av då                 
uppsatsen publiceras på DIVA-portalen.  
 
Under hela vårt arbete kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska            
principer. Enligt dessa principer är deltagande i denna undersökning frivillig och om du väljer              
att delta har du friheten att avbryta till deltagande när som helst under tiden. Din identitet                
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast användas för          
forskningsändamål.  
 
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Kathinka Evers, 0736899001, kathinka.evers92@gmail.com 
Louise Eriksson, 0730675807, erikssonlouise@hotmail.com 
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Bilaga 3 - Variabelnyckel 
 

Variabelnamn Benämning Värde 

1 för att utöka dina kunskaper inom      
ditt arbetsområde? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

2 för att använda dina tidigare     
kunskaper praktiskt? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

3 för att du var intresserad av      
programmets innehåll? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

4 för att få in en fot på       
arbetsmarknaden? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

5 för att få ekonomisk trygghet? 1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

6 för att få anställningstrygghet? 1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

7 för att känna gemenskap med     
arbetskamrater? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

8 för att bli en del av      
företagskulturen i organisationen? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

9 för att uppnå personliga mål i      
arbetet? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

10 för att få ta ansvar i arbetet? 1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
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4: I stor grad 

11 för att få utföra arbetsuppgifter     
som är meningsfulla för dig? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

12 för att få erkännande av andra för       
dina prestationer? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

13 för att göra dig konkurrenskraftig     
bland framtida arbetsgivare? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

14 för att arbeta som något     
prestigefyllt? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

15 för din personliga utvecklings    
skull? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

16 för din karriärutvecklings skull? 1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

17 för att nå din fulla potential i ditt        
arbete? 

1: I liten grad 
2: I ganska liten grad 
3: I ganska stor grad 
4: I stor grad 

18 För att få anställningstrygghet 1: Ja 
0: Nej 

19 För att få ekonomisk trygghet 1: Ja 
0: Nej 

20 För att få känna gemenskap med      
arbetskamrater 

1: Ja 
0: Nej 

21 För att kunna bygga ett kontaktnät 1: Ja 
0: Nej 

22 För att få ta ansvar i arbetet 1: Ja 
0: Nej 

23 För att få utföra meningsfulla     
uppgifter 

1: Ja 
0: Nej 

24 För att få erkännande av andra 1: Ja 
0: Nej 

65 



 

25 För att göra dig konkurrenskraftig     
på arbetsmarknaden 

1: Ja 
0: Nej 

26 För att få status i din omgivning 1: Ja 
0: Nej 

27 För att få lära dig saker inom       
området 

1: Ja 
0: Nej 

28 För att du var intresserad av      
programmets innehåll 

1: Ja 
0: Nej 

29 För att få utvecklas personligen 1: Ja 
0: Nej 

30 För att få karriärutvecklas 1: Ja 
0: Nej 

31 Vilket kön identifierar du dig     
med? 

1: Kvinna 
2: Man 
3: Annat 
0: Vet ej/vill ej svara 

32 Hur gammal är du?  1: Under 20 år 
2: 21-30 år 
3: 31-40 år 
4: 41-50 år 
5: Över 50 år 
0: Vet ej/vill ej svara 

33 Inom vilken bransch verkar din     
organisation? 

1: Bank 
2: IT-tjänster 
3: Konsultbolag 
0: vet ej/vill ej svara 
 

34 Vilken utbildningsnivå är den    
högsta du avklarat? 

1: Gymnasieexamen 
2:  Yrkesutbildning 
3: Kandidatexamen  
4: Magisterexamen 
5: Masterexamen 
6: Doktorand 
0: Vet ej/vill ej svara 

35 Vad har du studerat till? 1: Ekonom 
2: Systemvetare/Datavetare 
3: Högskoleingenjör 
4: Civilingenjör 
5: Jurist 
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6: Personalvetare 
7: Samhällsvetare 
8: Övrigt 
0: Vet ej/vill ej svara 

36 Om du har arbetat vid sidan av       
dina studier, till vilken    
sysselsättningsgrad? 

1: Heltid 
2: Deltid 
3: Har ej arbetat vid sidan av       
studierna 
0: vet ej/vill ej svara 

37 Vilken är den högsta    
utbildningsnivå båda dina   
föräldrar avklarat? 

1: Grundskola 
2: Gymnasieexamen 
3: Yrkesutbildning 
4: Akademisk examen 
5: Övrigt 
0: Vet ej/vill ej svara 

38 Innehar minst en av dina föräldrar      
en chefsposition? 

1: Ja 
2: Nej 
0: Vet ej/vill ej svara 
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Bilaga 4 - Output PSPP 
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Bilaga 5 - Operationalisering av de påståenden som        
uteslöts från empirin 
 

Arbete vid sidan av studierna  Att arbeta vid sidan av sina studier kan tyda på att           
personen har en hög ambitionsnivå. Likt det Porsfelt        
(2001) nämner om en studie som har kommit fram         
till slutsatsen att personer med toppositioner även har        
arbetat övertid varje vecka kan denna      
bakgrundsvariabel kan ge oss intressant information      
och korrelation mellan hög ambitionsnivå och bland       
annat karriärutveckling. Dock kan detta bli svårt att        
mäta då vissa kanske arbetar för att t.ex. betala         
hyran.  

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå Hilding (2011) skriver om skillnaden mellan      
motivationen hos barn till hög/lågutbildades     
föräldrars motivation till högre utbildning. Detta kan       
även appliceras i denna studie. Traineeprogram har       
ofta som krav att man ska ha genomgått en         
akademisk utbildning och många av respondenterna i       
denna studie bör därför ha gjort det.       
Motivationsfaktorerna för att påbörja ett     
traineeprogram kan därmed liknas med de som       
motiverar unga till högutbildade/lågutbildade    
föräldrar att påbörja en högre utbildning. T.ex. kan        
det vara intressant i denna studie att jämföra denna         
bakgrundsvariabel mot vad Hilding (2011) skriver      
om barn till lågutbildade föräldrars uppfattning om       
osäkerheten kring anställningstrygghet.  

Innehar föräldrarna en chefsposition Porsfelt (2001) menar att en examen från en        
akademisk utbildning är likt ett bevis på att man är          
lämplig att inneha en viss profession. Vidare       
beskriver han att deltagande i ett traineeprogram kan        
vara en genväg att ta för att uppnå spetskompetens         
inom ett område och ta sig an en chefsposition tidigt          
i karriären. Rollen som ledare/chef är kan i sin tur          
vara väldigt högt ansett inom vissa branscher. Vi vill         
därmed ta reda på om detta kan stämma för våra          
respondenter genom att fråga om traineernas      
föräldrar innehar en chefsposition. Om traineen      
värdesätter sin karriärutveckling skulle detta kunna      
härledas till en ambition att ha högt ansedda roller i          
dennes framtida arbetsliv. Porsfelt (2001) uttalar sig       
dock endast om akademiskt utbildade traineer vilket       
kanske inte stämmer in på alla våra traineer.  
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